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Svar på spørsmål fra næringskomiteen til Prop. 63 L (2020-2021) Lov om 
midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene 
ved bruk av arbeidskraft fra utlandet 

Jeg viser til brev fra leder i næringskomiteen Geir Pollestad av 11. desember 2020. Jeg 

vil i det følgende besvare de spørsmål som er stilt. 

1. Det vises til høringsinnspill fra Justis- og beredskapsdepartementet, der det pekes på at
Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått å sette egenandelen på karantenehotell til
800 kroner og at Nærings- og fiskeridepartementets tilskuddsordning avvikles.

a) Har Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet vurdert
hvordan karantenehotellordningen og kompensasjonsordningen virker sammen?

Jeg kan bekrefte at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Justis- og 

beredskapsdepartementet (JD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har dialog om 

hvordan karantenehotellordningen og kompensasjonsordningen virker sammen. 

Personer i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden. Det er 

blant annet gitt unntak for arbeids- eller oppdragstakere som kan dokumentere at arbeids- 

eller oppdragsgiver har sørget for egnet oppholdssted for gjennomføring av karantenen. 

Ordningen med karantenehotell og NFDs midlertidige tilskuddsordning for foretak med 

utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet 

(innreisekaranteneordningen) er således gjensidig utelukkende. Det vil si at foretaket enten 

kan la den enkelte arbeids- eller oppdragstakeren gjennomføre karanteneoppholdet på 

karantenehotell eller på egnet oppholdssted og søke støtte etter 

innreisekaranteneordningen.  
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Side 2 
 

 

Begge ordningene legger opp til en delvis kostnadsdekning. For innreisekaranteneordningen 

består kostnadsdekningen i at foretakene vil ha høyere kostnader enn dagssatsen legger 

opp til å dekke. For karantenehotellordningen består kostnadsdekningen i at egenandelen er 

lavere enn de reelle kostnadene ved å gjennomføre et slikt opphold på karantenehotell.  

Hvordan ordningene virker sammen, herunder hvilken ordning det enkelte foretak vil 

foretrekke, avhenger av flere momenter. Et moment ved vurderingen vil her være størrelsen 

på tilskuddssatsen i innreisekaranteneordningen og egenandelen ved karantenehotell. Det 

vurderes videre at flere arbeidsgivere også vil legge vekt på blant annet om de allerede har 

investert i egnede fasiliteter, avstand til tilgjengelig karantenehotell og andre praktiske 

forhold.  

 

Tilskuddssatsen fastsettes i forskrift. Ved fastsettelsen av satsen vil det blant annet bli sett 

hen til ordningen med karantenehotell.  
 
 

b) Er det planer om å endre satsene på karantenehotell?  
 
Satsene på karantenehotell vurderes fortløpende. Justis- og beredskapsministeren må svare 
på spørsmål om satsene for karantenehotell. 
 
 
2. Skilles det mellom kostnader til arbeidstakere som kommer direkte inn i bedriften og 

arbeidstakere som hentes inn via et bemanningsbyrå?  
 

Det skilles ikke mellom kostnader til arbeidstakere som kommer direkte inn i bedriften og 

arbeidstakere som hentes inn via et bemanningsbyrå. Det avgjørende er om personen 

regnes som arbeids- eller oppdragstaker i, eller i medhold av, smittevernloven, og at 

karanteneperioden gjennomføres i regi av foretaket.  

 

3. Hva er bakgrunnen for at det lovfestes at ordningen avgrenses til 28. februar? 

 

Loven regulerer en støtteordning opprettet for å håndtere en ekstraordinær situasjon, og det 

følger derfor naturlig at tilskuddsordningen har begrenset varighet. Varigheten på ordningen 

ble fastlagt i Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), og lovforslaget reflekterer dette. I nevnte Prop. 

1 fremgår det blant annet at smittesituasjonen vil være avgjørende ved en senere vurdering 

av om ordningen bør forlenges, og det kan bli aktuelt å videreføre ordningen dersom flertallet 

som ankommer landet på dette tidspunktet, fortsatt må i karantene. 

 

Lovforslaget § 2 andre ledd sier at departementet i forskrift kan forlenge ordningens varighet. 

Lovforslaget setter derfor ikke noen absolutt stopp for en eventuelle forlengelse av 

ordningen.  

 

Prop. 63 L (2020-2021) bygger på Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort 

omsetningsfall av 17. april 2020 nr. 23 og forslaget til ny lov om midlertidig 



 

 

Side 3 
 

kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall etter august 2020, jf. Prop. 31 L 

(2020-2021), der lovens varighet er fastsatt på lignende måte. 

 

Med hilsen 

 
Iselin Nybø 
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