
Spørsmål:  

Kan man søke om kompensasjon for flere arbeidstakere i samme skjema? Eller må man opprette 

ett skjema per arbeidstaker? 

Svar:  

Det kan du, men du kan ikke søke for flere (tilskudds)perioder samtidig 

 

Spørsmål:  

Kan man søke om kompensasjon for utenlandske arbeidstakere som vi som arbeidsgiver har 

betalt karantene for, men som ikke er ansatt hos oss? 

 

Svar: 

Det er mulig å søke om kompensasjon for utenlandske arbeidstakere dere har hatt ansvaret for 

karantenen for, selv om de ikke er ansatt hos dere. Da må de enten være arbeidstaker hos 

oppdragstaker, eller oppdragstaker som er selvstendig næringsdrivende uten ansatte  

 

 

Spørsmål:  

Vil dere si noe om minimumskrav for bedriftens finansielle situasjon for å få støtte? Er det krav om 

profitabilitet i 2019 eller lignende? 

 

Svar: 

Foretaket kan ikke være under avvikling eller konkursbehandling, men det stilles ingen krav med 

tanke på resultatet i 2019  

 

 

Spørsmål:  

Hvis karantenen har vært kompensert av sluttkunde, skal leverandør eller kunde søke 

kompensasjon? 

 

Svar: 

Hvis sluttkunde har kompensert leverandør og sluttkunde og leverandør hadde avtale om 

gjennomføringen av karantenen, kan kunde/sluttkunde søke. De man søker om kompensasjon for 

må imidlertid enten være egne arbeidstakere, arbeidstakere hos oppdragstaker, eller selvstendig 

næringsdrivende uten ansatte.  
 

 

Spørsmål: 

Det er kun mulig å søke om kompensasjon når eget karantenested har blitt benyttet og ikke når 

karantenehotell har blitt benyttet, stemmer det?  

 

Svar: 

Man kan ikke søke om kompensasjon for karantenedøgn hvor arbeidstakerne/oppdragstakerne 

som har benyttet karantenehotell under statens karantenehotellordning.  

 
 

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/mer-informasjon-om-karantenehotell/id2784377/


Spørsmål: 

Det så da ut som at man kan legge inn både flere personer og flere perioder samtidig i excel-

filen? 

 

Svar: 

Det kan legges inn flere karanteneperioder innenfor samme tilskuddsperiode ja 

 

 

Spørsmål:  

Jeg har forstått det slik at det er et dokument som heter "oppstilling som må foreligge fra søker 

på søknadstidspunktet" under utarbeidelse. Når vil denne eventuelt ferdigstilles? 

 

Svar: 

Det er i sluttfasen nå, og skal etter planen være publisert mandag klokka 8  

 

 

Spørsmål:  

Må vi legge ved faktura fra karantenestedet 

 

Svar: 

Bilag som dokumenterer merkostnadene må ikke legges ved søknaden, men oppstillingen som 

skal utarbeides må henvise til relevant regnskapsmateriale  

 

 

Spørsmål: 

Som HR-ansvarlig - hvilken rolle må jeg ha for å kunne fylle ut denne søknaden? 

 

Svar: 

Daglig leder må delegere videre enkelttjenesten Kompensasjonsordning for Innreisekarantene i 

Altinn. Da vil du kunne fylle ut skjema.  

 
 

 



 

 

Spørsmål: 

Kan firmaer som har fått utsettelse av skatter og avgifter søke om tilskudd? 

 

Svar: 

Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være betalt. Hvis man har 

restanser, må dette betales før man kan søke. Man må påregne at det kan ta inntil fjorten dager 

fra innbetaling til vi får oppdatert informasjon fra Skatteetaten.   

 

Spørsmål:  

Vet vi noe om hvorvidt kompensasjonsordningen forlenges utover 30. april 2021? 

Svar:  

Ikke ut over at dette vurderes. 

 

Spørsmål: 

Gjelder denne ordningen også for svensker som er unntatt karantene i arbeidstiden? 

Svar: 

Trolig ikke, endelig avklaring legges ut på innreisekarantene.no når denne er klar.  

  

 

Spørsmål: 

Vi har kostnader for arbeidstagere som er stoppet på grensen. Dekkes dette i ordningen? 

 

Svar: 

Kostnadene som skal søkes kompensert må være knyttet til innreisekarantene som er 

gjennomført i fastlands-Norge.  

 

 

Spørsmål:  

Hva med dagpendlerne fra Sverige som ikke var i karantene ki Norgte 

 

Svar:  

Disse omfattes ikke.  

 

 

Spørsmål:  

Kan dere sende ut excel.malen for oversikt over personer etter møtet?  

 

Svar:  

Den er sendt Norsk Industri for videre utsendelse 

 

 

Spørsmål: 

Kan Covid-19 smittetester tatt i utlandet medtas som kostnad? Dette da tester som kreves for å 



komme seg inn til Norge for å gjennomføre innreisekarantene. 

 

Svar:  

Kostnader som knyttet til gjennomføringen av innreisekarantene dekkes. Tester som var pålagt for 

å komme seg inn til Norge dekkes ikke.  

 

 

Spørsmål: 

Må kontrollen gå via revisor dersom man har ansatt aut.regnskapsfører på regnskap? 

 

Svar: 

Kontrollen/bekreftelsen må gjøres av en autorisert regnskapsfører eller en revisor som er ansatt i 

annet foretaket enn foretaket som søker.    

 

 

Spørsmål:  

Vi skal være med i testgruppe på fredag og har fått detaljer på hva som må være klar av 

dokumentasjon før vi søker. Dette er veldig detaljert og mye dokumentasjon som vil kreve mye 

arbeid å ha klar. Ville gjerne hatt en runde på hva som virkelig kreves.  

 

Svar:  

Vedkommende er kontaktet, og møte er avholdt.  

 

 

Spørsmål: 

Dersom utenlandske arbeidere skal inn i Norge og er fullvaksinert - må vi da fremdeles søke om 

unntak og må de da oppholde seg på karantenehotell i 10 dager?  

 

Svar:  

Vi svarer ikke på spørsmål om hvem som skal i innreisekarantene og unntak fra dette, eller om 

hvem som er unntatt fra hovedregelen om å benytte karantenehotell.  

 

Se gjerne:  

 

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§6b  

Koronavirus i Norge: reiser til og fra utlandet – helsenorge.no 

Spørsmål om plikten til innreisekarantene/opphold på karantenehold må rettes til 

Helsedirektoratet.  

 

 

Spørsmål:  

Vi har utenlandske ansatte i samfunnskritisk funksjon som slipper ut av karantenehotell tidligere, 

men som da reiser videre på annet godkjent opphold - altså unntak fra karantene i arbeidstiden. 

Vil denne utgiften på godkjent oppholdssted etter dag fire kunne søkes om? 

 

Svar: 

Dette vil komme informasjon om på avklaringssidene på innreisekarantene.no  

 

 

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§6b
https://www.helsenorge.no/koronavirus/reise/


Spørsmål: 

Er det en helt klar forutsetning for å få kompensasjon at vi som søker har stått som ansvarlig for 

karantenen og hatt direktekostnader for fasilitetene og ikke fått denne kostnaden viderefakturert 

fra oppdragstaker med utenlandske arbeidstakere 

 

Svar: 

Søker behøver ikke ha stått ansvarlig for karantenen eller hatt direktekostnader for fasilitetene. 

Det er tilstrekkelig at karantenen er gjennomført etter avtale med søker og har blitt bekostet av 

søker. Se ellers forskriften § 2-3 første ledd.  

 

 

Spørsmål: 

Det har veldig stor betydning for oss om kompensasjonsordningen for kostnader til 

innreisekarantene utvides utover 30. april 2021. Vi har fortsatt et betydelig antall personell i 

innreisekarantene, og store kostnader forbundet med det. Kjenner dere til om det politisk er 

kommet noen signaler rundt dette? 

 

Svar: 

Siste tilbakemelding var at dette fortsatt vurderes.  

 

 

Spørsmål: 

Det ble spurt om man kan søke for de som har vært på karantenehotell, hvordan er det? 

 

Svar: 

Man kan ikke søke om kompensasjon for karantenedøgn hvor arbeidstakerne/oppdragstakerne 

har benyttet karantenehotell under statens karantenehotellordning.  

 

 

 

Spørsmål: 

Hvis karantenen har vært kompensert av sluttkunde (hos oss er kostnadene ført mot balanse og 

direkte viderefakturert til sluttkunde), skal sluttkunde da søke kompensasjon? 

 

Svar: 

Sluttkunde kan søke kompensasjon. Det er tilstrekkelig at karantenen er gjennomført etter avtale 

med søker og har blitt bekostet av søker. Se ellers forskriften § 2-3 første ledd. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/mer-informasjon-om-karantenehotell/id2784377/

