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Arbeidstilsynet og koronaoppdraget

 Oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet 12. 
november 2020:
o 1) å prioritere kontroll av arbeidsgivere ivaretar smittevern for sine 

arbeidstakere

o 2) øke kontrollen innenfor bransjer og yrkesgrupper hvor smitte er en 

særlig risikofaktor 
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 Ca. 660 ansatte, av disse er ca. 330 inspektører

 Tilsynsansvar for ca. 250 000 virksomheter og 2,6 millioner arbeidstakere i 
det landbaserte arbeidslivet



Tilsynstall
 Hittil i år har Arbeidstilsynet gjennomført over 3166 koronatilsyn
 Vi har avdekt minst ett brudd i 33% av tilsynene og vi har gitt opp mot 2000 reaksjoner
 Vi har over 400 varselsaker knyttet til tips om korona og i 186 av disse har vi opprettet 

tilsyns- eller veiledningssak fordi tipset handler om pågående eksponering og har stort 
forebyggingspotensial
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Innreiseregisteret

 Fra og med 2. januar 2021 har alle som passerer grensen til Norge 
måttet registrere seg i et digitalt innreiseregister

 Alle som reiser inn i landet skal i karantene, og som hovedregel skal 
innreisekarantene gjennomføres på et karantenehotell
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Tips og veiledning

 I tillegg til tilsyn har vi jobbet mye med veiledning
 Eget veiledningsarbeid rettet spesielt mot utenlandske 

arbeidstakere
 Svartjenesten vår veileder nå på både norsk, engelsk, polsk, 

litauisk og rumensk
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Våre erfaringer
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 De fleste virksomheter vi har kontrollert har tatt 
smittevern på alvor

 Mange virksomheter har innført smitteverntiltak, 
men det kan være mangelfull risikovurdering i 
forkant av tiltakene 

 Noen sliter med implementeringen av tiltakene. 
De kan ha utenlandske arbeidstakere med annet 
språk og annen sikkerhetskultur. 



Arbeidsgiveres holdning
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Holdningene hos arbeidsgiverne 
varierer 

 For eksempel har vi gode erfaringer fra 
tilsynene i fiskeindustrien

 Innen bilpleie og transport er 
erfaringene mer blandet 

 Samarbeid er nøkkelen til å bekjempe 
viruset
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