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Personell i kritiske samfunnsfunksjoner  

 

Vi viser til din henvendelse 25.03.202 vedrørende innspill til personell i virksomheter 

som kan hører inn under den samfunnskritiske funksjonen lov og orden.  
 

På regjeringen.no er det publisert en liste over virksomheter med kritisk 

samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og 

barneskole. 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. 

Listen er ikke uttømmende, og behovet for endringer vurderes fortløpende.  

 

Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass dersom barnehager og skoler er 

stengt 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.  

 

Justis- og beredskapsdepartementets vurdering i dette tilfellet er at det først og fremst 

er funksjonen som skal utøves som skal ligge til grunn for vurderingen. Advokater som 

er oppnevnt av retten for å sikre forsvarlig gjennomføring av straffesaker kan bruke 

dokumentasjonen ovenfor egen kommune for å søke om tilbud om barnehage-

/skoleplass for nødvendig tid til forberedelse og for tiden de må møte fysisk eller 

digitalt i rettssalen.  
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Departementet presiserer at øvrige kriterier også må være oppfylt. Det innebærer at: 

- 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. 

 

Vi ber advokatforeningen distribuere informasjonen videre til sine medlemmer. Listen 

over samfunnskritiske funksjoner på regjeringen.no vil bli oppdatert til å omfatte 

advokater som er oppnevnt av retten for å sikre forsvarlig gjennomføring av 

straffesaker. Vi presiserer at dette gjelder for den situasjonen vi nå står i med COVID-

19, og at det på et senere tidspunkt vil bli gjort en evaluering av kritiske 

samfunnsfunksjoner.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Steffen Evju 

avdelingsdirektør 

 

Ane Marte Nordvik 

seniorrådgiver 
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