
         
    
 
 
SØKNADSVILKÅR - DISPENSASJON FRA KARANTENEBESTEMMELSENE (KORONA – COVID-
19) I NÆRINGSSAKER FOR ARBEIDERE/PERSONELL HJEMMEHØRENDE UTENOM FYLKENE 
NORDLAND OG TROMS OG FINNMARK 

 
 
KRAV TIL SØKNADENS INNHOLD OG BESKRIVELSE  
 
1. ARBEIDETS ART OG NØDVENDIGHET, SAMT BEGRUNNELSE FOR DISPENSASJON 

Av søknaden må arbeidets art tydelig fremgå. Begrunnelsen for å søke dispensasjon må klart 
fremkomme, enten det er ut fra markedsmessige, økonomiske, driftsmessige, 
samfunnsmessige eller andre relevante årsaker. Start- og avslutningstidspunkt 
(arbeidets varighet) må og fremgå. Dersom arbeidet krever en form for turnus der et gitt 
antall personell arbeider en periode, for så å bli avløst av nytt personell må fremgå 
og beskrives. Det må også fremgå hvorvidt arbeidet må gjøres innen kort tid eller om det kan 
utsettes til et senere tidspunkt når Korona-situasjonen antas å være mer avklart. 
 
 
2. BESKRIVELSE AV MANNSKAPER, INN- OG UT TRANSPORTERING TIL/FRA VEFSN 
KOMMUNE SAMT FORLEGNING/OVERNATTING 

Videre må søknaden inneholde beskrivelse av antallet personer som skal utføre arbeidet, 
mannskapenes hjemmeadresse (land/kommune). Denne beskrivelsen må også inneholde 
oversikt over det personellet som eventuelt kommer fra Vefsn. Videre må søknaden 
inneholde en beskrivelse av hvilken inn- og uttransportering den enkelte virksomhet 
planlegger og hvor/hvordan de skal bosettes mens de er i Vefsn kommune dersom arbeidet 
medfører behov for overnatting. 
 
 
3. BESKRIVELSE AV SMITTEVERNTILTAK TILKNYTTET ARBEIDET SOM SKAL UTFØRES 
 
I den enkelte søknad må det tydelig fremgå en smittevernplan med relevante tiltak som er 
tilpasset den jobben/aktiviteten det søkes dispensasjon for. Spesielt må fremgå tiltak som 
dokumenterer at arbeidet gjennomføres slik at mannskapene i minst mulig grad er i fysisk 
nærhet/kontakt med hverandre og en beskrivelse av at de ikke skal være i nærhet med 
Vefsn kommunes innbyggere. Dette gjelder også delen av virksomhetens mannskapsstyrke i 
arbeidet som eventuelt er hjemmeboende i Vefsn kommune.  
 
Den enkelte virksomhet bes beskrive hvilke type tiltak/plan som foreligger dersom en eller 
flere av de ansatte mistenkes å være smittet, eller blir smittet, av Covid-19, både i forhold til 
ivaretakelse av den enkelte som kan være eller er smittet og hva som planlegges 
med hensyn til videreføring eller stopp i arbeidet.  



 

Relevante tema i forbindelse med smittevern: 

 mulighet for transport til helsetjenesten/legevakt uten bruk av offentlig transport 
(taxi skal unngås) 
 

 oppfølging av arbeidstakere som blir syke (de må ikke bli sittende isolert alene, 
voksne koronasyke står i fare for rask forverring og behov for akuttbehandling)  

 

 tilrettelegging for hjemtransport for de som blir lett syke og skal sendes hjem.  
 

 Iverksettelse av tiltak for øvrige arbeidere ved påvist smitte, i praksis hvem har 
overordnet ansvar for kontakt med helsetjenesten for å finne ut hva som skal gjøres 

 

 System/tiltak for å ha oversikt og loggføring av hvilke personell som er i kontakt med 
hverandre, dersom det senere blir aktuelt med smittesporing 

 
 
 
Søknaden med nødvendig vedlegg sendes til disp@mon.no 
 
I forbindelse med prosjekt- og anleggsvirksomhet er det ofte en hovedentreprenør 
(oppdragsgiver) og flere underentreprenører/underleverandører. I disse tilfellene bes 
hovedentreprenør (oppdragsgiver) om å sende en samlet søknad der underentreprenører og 
underleverandører inngår og blir beskrevet. Dette ber vi om for å redusere det totale 
antallet søknader som kommer til behandling.  
 
Spørsmål vedrørende søknad kan rettes til Mosjøen og omegn Næringsselskap KF på 
disp@mon.no. 
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