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Ansatte i samfunnskritiske funksjoner 

OED viser til brev fra NVE av 25. d.m. med spørsmål angående personell i samfunnskritiske 
funksjoner.  
 
OED bekrefter at både fjernvarme og elektrisk energi inngår i den samfunnskritiske 
funksjonen "kraftforsyning". Dette fremgår også av listen fra Justis- og 
beredskapsdepartementet, som er oppdatert 24. mars.  
 
OED redegjorde i brev av 13. og 15. mars for hvilken type personell innenfor den 
samfunnskritiske funksjonen "kraftforsyning" som anses å være driftskritisk, og dermed kan 
få tilbud om barnehage og skole. Presiseringene som fremgår av OEDs brev av 15. mars 
gjelder fortsatt. Personell som defineres i disse kategoriene bør begrenses så mye som 
mulig. 
 
I forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) nr. 470 av 
27.03.2020 er det i § 6 unntak fra karanteneplikt for "personer som er strengt nødvendige for 
å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta 
befolkningens grunnleggende behov." Bruk av unntaket skal avklares med 
virksomhetsledelsen. Etter § 9 er det unntak for karanteneplikt etter nærkontakt med 
bekreftet smittet person. Unntaket etter § 6 er formulert noe videre enn etter § 9. 
 
Det fremgår av rundskriv I-3/2020 at unntak fra reisekarantene gjelder for personer som "er 
strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner". 
Listen over kritiske samfunnsfunksjoner gitt i rundskriv G-05/2020 kan fungere som 
utgangspunkt for unntak fra reisekarantene. Deretter skal det gjøres en konkret vurdering.  
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Side 2 
 

1) Eksternt personell 
Driftskritisk personell som eventuelt er innleid fra andre virksomheter, omfattes også av 
departementets forståelse av driftskritisk personell i KBO-enhetene. Slikt personell kan 
dermed ha rett til tilbud om barnepass, samt muligheter for unntak fra reisekarantene.  
 

2) Reparasjonspersonell fra utlandet 
Den samme tolkningen kan legges til grunn for reparasjonspersonell fra utlandet.  
 

3) Personell som kan bli driftskritisk 
Som nevnt innledningsvis, er det viktig at antallet som anses ansatt i samfunnskritisk 
virksomhet, begrenses for å bidra til at effekten av de strenge tiltakene regjeringen har 
innført blir best mulig. OED deler NVEs vurdering av at personell som på et senere tidspunkt 
kan bli driftskritiske, på nåværende tidspunkt ikke skal defineres som driftskritisk personell. 
Personell blir driftskritisk kun fra det tidspunktet de blir ansvarlige for å utøve en driftskritisk 
funksjon.  
 

4) Driftskritisk personell i Nord Pool og EMCO 
NVE har vedtatt at Nord Pool, herunder Nord Pool AS og European Market Coupling 
Operator AS (EMCO), er KBO-enheter da virksomheten anses å ha vesentlig betydning for 
kraftforsyningen. Markedsklareringen er viktig for systemdriften. OED legger derfor til grunn 
at personell som er kritiske for å fastsette markedsklareringen, er å anse som driftskritisk 
personell som er viktig for å opprettholde forsyningssikkerheten for strøm, jf. OEDs 
formulering i brev av 13. mars. Dersom andre kraftbørser etableres i Norge vil det gjøres en 
ny vurdering.  
 

5) Uklar planleggingshorisont for vurdering av hvem som er driftskritisk personell 
"Driftskritisk personell" er en betegnelse som ikke er innarbeidet på en konsistent måte i 
sektoren. For vurderingen av hvem som inngår som driftskritisk personell og som kan få 
tilbud om barnehage/skole, mulig unntak fra reisekarantene mv. vil OED presisere at dette 
gjelder personell som er driftskritisk på et gitt tidspunkt. Det gjelder ikke personell som kan bli 
det på et senere tidspunkt, jf. omtalen under punkt 3.  
 
Kontinuitetsplanene bør ta høyde for nye og oppdaterte vurderinger fra helsemyndighetene. I 
DSBs veileder om kontinuitetsplanlegging, som OED formidlet til NVE den 5. mars, fremgår 
det et scenario basert på AKS 2019 (analyser av krisescenarioer) der samtidig fravær av 
personell opp til 40 prosent skal kunne håndteres. Dette vil dermed innebære at det i 
kontinuitetsplanene vil være informasjon om personell som kan bli driftskritisk på et senere 
tidspunkt.  
 
Det fremgår av NVEs brev at det er "knyttet usikkerhet til i hvilken grad KBO-enhetene ved 
planlegging skal ta høyde for en mulig uværssituasjon eller ikke." KBO-enhetene må være 
forberedt på ekstraordinære hendelser, noe som også innebærer å planlegge for håndtering 
av uvær samtidig som en pandemi pågår. OED deler NVEs oppfatning av at dette betyr at 
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personell som vil inngå i en slik situasjon, er å forstå som personell som kan bli driftskritiske, 
men som ikke er det før en eventuell situasjon oppstår.  
 
OED mener det er hensiktsmessig at virksomhetene har to oversikter: Én oversikt over 
nåværende driftskritisk personell, og én oversikt over personell som kan komme til å bli det 
på et annet tidspunkt. 
 

6) Personell for håndtering av flom og skred   
OED ser behovet for at personell som er avgjørende for å håndtere større flom- og 
skredhendelser kan få tilgang til nødvendig barnehage- og skoleplass samt unntak fra 
karantenebestemmelser når en slik situasjon oppstår. OED vil ta dette spørsmålet opp med 
Justis- og beredskapsdepartementet.  

 
7) Behov for dispensasjon fra hytteforbudet 

Slik OED forstår problemstillingen, gjelder dette situasjonen dersom en person bosatt i en 
kommune jobber og har fritidsbolig i en annen kommune. Denne typen spørsmål bør 
avklares mellom den aktuelle virksomheten og kommunen, jf. Veileder fra HOD om lokale 
karanteneregler av 29. mars.  NVE tar ny kontakt med OED dersom det skulle oppstå flere 
slike problemer som ikke lar seg løse lokalt.  
 
NVE gjør disse presiseringene kjent for KBO-enhetene. 
 
Med hilsen 
 
 
Kjell M Grotmol (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Siri Aspevik Bosheim 
Seniorrådgiver 
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