
Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell 

som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole. 

Personell i virksomheter med samfunnskritisk funksjonen kan få tilbud om barnehage og barneskole, 

jf. Helsedirektoratets vedtak av 12. mars. Med utgangspunkt i de 14 samfunnskritiske funksjoner som 

fremgår i rapporten Samfunnets kritiske funksjoner fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (2016) har departementene utarbeidet en første versjon av en liste over 

personellgrupper/stillinger som omfattes av unntaket fra hovedregelen, som er at barnehager og 

skoler stenges for å hindre spredning av smitte. 

Listen omfatter også andre viktige samfunnsfunksjoner som ikke inngår i de 14 samfunnskritiske 

funksjonene, men som vurderes som viktige i tilknytning til håndteringen av utbruddet av 

koronaviruset. Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift i disse virksomhetene kan 

også få tilbud om barnehage-/skoleplass. 

Hovedregelen er at barnehager og skoler er stengt for å hindre spredning av smitte. Terskelen for å 

få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt. Antall personell som 

defineres innenfor kritiske samfunnsfunksjoner som ber om opprettholdelse av barnehage- 

/skoletilbud bør derfor begrenses så mye som mulig.  

Følgende presiseres:  

 det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke 

funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.  

 det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det bør oppfordres til deling av barnepass mellom 

foreldrene.  

 bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre 

personer i risikogrupper bør ikke brukes.  

 barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske 

samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud 

Helsedirektoratets vedtak for stenging av skoler og barnehager gjør unntak for barn og unge med 

særskilte omsorgsbehov. Disse er det viktig å ta vare på 

 

Opplistede virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell: 

Styring og kriseledelse 

Forsvar 

Lov Og orden 

Helse og omsorg (omfatter også apotek, akuttilbud innen tannhelsetjenesten, mattilsyn og 

barnevern) 

Redningstjeneste (omfatter redningstjenester, brannvesen, sivilforsvar, kjemikalie- og 

eksplosiveberedskap) 



Digital sikkerhet i sivil sektor (Nasjonale felleskomponenter som ID-porten, Altinn, Digital postkasse 

m.fl, samfunnsviktige virksomheter innenfor digital sikkerhet, eiere av kritisk infrastruktur/viktige 

IKT-systemer) 

Natur- og miljø (Forurensningsberedskap, meteorologiske tjenester og overvåking av flom- og 

skredfare) 

Forsyningssikkerhet (Matforsyning: Produsenter, importører, grossister og  butikker. 

Drivstofforsyning: Produsenter, importører, transportører, bensinstasjoner) 

Vann- og avløp (vannverk/kommune) 

Finansielle tjenester (Norges Bank, Finanstilsynet, Finansinstitusjoner) 

Kraftforsyning (Statnett SF, Kraft- og nettselskaper, fjernvarmeleverandører) 

Elektronisk kommunikasjon (Personell som er kritisk for å opprettholde forsvarlig drift av 

elektroniske kommunikasjonsnett og –tjenester, herunder kritiske støttefunksjoner. - Nødnett: 

Personell som er kritisk for drift av Nødnett ved Nødnett driftssenter, Nødnettvakt og Branns 

driftsorganisasjon) 

Transport (Trafikksentraler, transportører, Sjøfartsnæringene, Norges Rederiforbund, NORTRASHIP-

ledelsen og Sjøfartsdirektoratet) 

Arbeids- og velferdstjenester (Arbeids- og velferdsdirektoratet) 

Renovasjon og håndtering av farlig avfall (Sjåfører, logistikkmedarbeiderne, ansatte ved anlegg for 

mottak, sortering, lagring, forbrenning og eventuelt annen avfallsbehandling som er nødvendig for å 

samle inn og håndtere avfall.) 

Medier (Personell som er kritisk for å ivareta behovet for informasjon til publikum, jf. 

smittevernloven § 4-8 om massemedienes informasjonsplikt.) 


