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20 måneder med Korona:

NLF har arbeidet kontinuerlig for å sikre medlemsbedriftenes 
interesser:

- Kartlegging av næringens behov
- Jevnlige koronaundersøkelser har gjort oss i stand til å følge 

situasjonen til våre medlemsbedrifter tett

- Påvirkning av kompensasjonsordninger og midlertidige 
endringer i permisjonsregelverk, sykelønn osv.

- Gitt innspill og stilt krav til myndighetene på bakgrunn av 
undersøkelsene

- Gi medlemmene oppdatert informasjon fortløpende
- Stadige endringer i f.eks. karantenebestemmelse fører til stort 

informasjonsbehov. Ulike veiledere har blitt utarbeidet og 
oppdatert fortløpende



Koronaundersøkelsen uke 11/2020 – 39/2021



- Regler
- Råd
- Anbefalinger
- Påbud
- Forbud
- Nasjonal forskrift
- Lokal forskrift
- Smittekarantene 
- Innreisekarantene
- Ventekarantene 
- Isolasjon
- … 

Myndighetene gir mye informasjon. 
- Men hva betyr det egentlig?



Hvor finner man de faktiske reglene?



De fleste lastebileiere er ikke jurister…

Mål:
- Unngå smitte i bedriftene

- Bidra til at gjeldende regelverk blir forstått og 
etterlevd

- Minimere de økonomiske og praktiske ulempene 
med tiltakene 



Delt inn i ulike kategorier gjennom ulike faser av 
pandemien:

• Sjåføren kommer fra røde land for å jobbe i 
Norge etter en friperiode

• Sjåføren gjennomfører grensekryssende 
transport fra røde land

• Sjåføren gjennomfører grensekryssende 
transport fra gule land i transitt gjennom røde 
land

• Uvaksinert/delvaksinert/fullvaksinert



Innreisereglene for utenlandskboende ansatte ga mest 
utfordringer

- I lang tid fantes ingen søknadsbasert 
ordning for ansatte i vår næring

- Innreise for utenlandske arbeidstakere i 
samfunnskritisk funksjon ble vurdert på 
grensen i hvert enkelt tilfelle

- Førte til stor usikkerhet rundt 
bemanningssituasjonen i bedriftene



Hva var problemet?

- Håndhevingen av innreiserestriksjonene opplevdes vilkårlig

- Mange bedrifter opplevde å få sine sjåfører avvist på grensen ved innreise, på tross av at relevante 
lover og forskrifter var uendret.

- Tilbakemeldingene for hvorfor det ble ilagt bortvisningsvedtak varierte. 

- Avgjørelse om innreise ble basert på den aktuelle tjenestepersonens skjønn i hvert enkelt tilfelle. 
Dermed forsvant det overordnede perspektivet som var helt nødvendig for å fastslå om kriteriene er 
oppfylt.

- I tilfeller hvor det angivelig manglet dokumentasjon ble ikke arbeidsgiver kontaktet og gitt anledning til 
å supplere med øvrig dokumentasjon før bortvisningsvedtak ble gjort. 

- Ingen vurderte de større ringvirkningene summen av bortvisningene ga: At transportevnen, og dermed 
forsyningskjedene, var under sterkt press. 



Hva kan myndighetene gjøre bedre «neste gang»?

For å opprettholde godsflyten trenger transportbedriftene forutsigbarhet.

- Dersom grensene skulle stenge ned igjen, må det foreligge tydelige kjøreregler for hvem som tillates 
innreise, og klare dokumentasjonskrav.

- Om det opprettes en søknadsbasert ordning for innreise, må denne være på plass før nye 
innreiserestriksjoner innføres.

- Myndighetene må selv tilby lettfattelig informasjon om gjeldende regelverk.

- Grensepoliti og andre som håndhever restriksjonene ved grensekryssing må få tydelig instruks som 
sikrer lik håndtering av innreiserestriksjonene på ulike grenseoverganger.



Følg NLF på 

www.lastebil.no

facebook.com/lastebil
Takk for oppmerksomheten!

http://www.lastebil.no/

