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Finansiering av testing for SARS-CoV-2 hos arbeidere fra EØS-land 

  
Covid-19-forskriften åpner for at personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-
områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, kan unntas fra karanteneplikt ved negative 
tester på SARS-CoV-2 (§ 6).  
 
Det er imidlertid slik at arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for gjennomføring og 
finansiering av testingen.  
 
Innenfor frukt-/bær- og grøntproduksjonene i landbruket er en stor andel av arbeidsstokken 
arbeidere fra andre land i EØS. Testing av disse medfører en betydelig utgift for arbeidsgiverne. 
Dette er mest tydelig i de sesongbaserte næringene, som de nevnte i landbruket, på grunn av stort 
mannskapsbehov i korte perioder, og med en større utskifting av arbeidsstokken gjennom året enn 
tilfellet vil være ved faste og lengre ansettelsesforhold. 
 
I tillegg til å fjerne en kostnad for arbeidsgiver, mener vi det er grunn til å anta at i valget mellom 
reisekarantene og testing kan samfunnet tjene på at arbeidsgiver velger testing for sine arbeidere. 
Det er det alternativet som gir mest eksakt viten til bruk for videre smittesporing og kunnskap om 
utbredelsen av Covid-19. Tilbud om gratis testing vil være et viktig bidrag til at flere blir testet. 
Vi ber derfor helse- og omsorgsdepartementet om å endre Covid-19-forskriften på punktet om 
ansvar for finansiering av testing, slik at dette blir et myndighetsansvar. 
 
I den grad det åpnes for å kunne velge mellom karantene og testing for arbeidere fra tredjeland, 
ber vi om at de også må omfattes av en offentlig finansieringsordning for testregimet. 
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