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Karantenehotellordningen  

 

Hovedregelen for alle som reiser 

inn til Norge er at 

innreisekarantene skal 

gjennomføres på karantenehotell.  

Karantenehotellordninga skal 

være tilgjengelig for alle som 

plikter å gjennomføre 

innreisekarantene, og det er 

grensekontroll/grensekommunen 

som henviser innreisende til 

nærmeste ledige karantenehotell 

etter ankomst. 

 

Godkjent innkvartering 

for arbeidstakere 

Ett av unntakene fra plikten om å 

oppholde seg i innreisekarantene 

på karantenehotell, er hvis 

arbeidsgiver har fått godkjent 

innkvartering til sine 

arbeidstakere.  

Dette skal fungerer som et 

alternativ til arbeidsgivere, for 

eksempel hvis de venter ankomst 

av personell med samfunns-

kritisk funksjon. Arbeidsgivere 

er ikke pliktige til å organisere 

egnet sted for innreisekarantene, 

men har altså muligheten til det.  

 

 

Andre karantene- og 

isolasjonsopphold i 

kommunal regi 

Alle kommuner plikter å tilby 

personer som oppholder seg i 

kommunen egnede steder for å 

være i smittekarantene eller 

isolasjon. 

Dette gjelder personer som 

allerede er i innreisekarantene på 

et karantenehotell, men også for 

alle øvrige personer som blir satt 

i smittekarantene eller får påvist 

smittet og ikke selv har et egnet 

sted for karantene eller isolasjon.  

Når det gjelder personer som får 

påvist smitte på teststasjon ved 

innreise til Norge, bør disse 

sendes til nærmeste egnede sted 

for isolasjon. I mange tilfeller kan 

det være at kommunens nærmeste 

egnede sted faktisk er hotellet 

som er del av karantenehotell-

ordningen. I slike tilfeller bør 

kommunen sørge for at det er 

tydelig avklart med teststasjonen 

på grensa om smittede kan sendes 

til karantenehotellet for isolasjon 

eller om det er annet egnet sted 

som skal brukes til dette formålet.  

Forholdet mellom karantenehotellordningen og 

arbeidstakere uten godkjent innkvartering 

Arbeidsgivere som ikke sørger for å tilby et godkjent sted for 

innreisekarantene til sine arbeidstakere, kan som alternativ betale 

egenandelen for arbeidstakernes opphold på karantenehotell.   

Arbeidsgivere og næringer med mange utenlandske arbeidere oppfordres 

til å ha god dialog med kommunene med karantenehotell. På den måten 

kan kommunen være forberedt på hvor stort behovet for kapasitet på 

karantenehotellene trenger å være, og sørge for godt samarbeid mellom 

grensekontroll, karantenehotell, arbeidsgivere og de som faktisk skal 

benytte karantenehotellordninga. 

Kan hoteller som inngår i karantenehotellordningen også godkjennes som innkvartering 

for arbeidstakere og/eller benyttes som kommunens smittekarantene- og isolasjonssted? 

Under gitte forutsetninger kan de samme hotellene benyttes til alle tre formål: 

1. Kommunene må være tydelig overfor hotellene at det er personer som er i innreisekarantene som skal 

medregnes i rapportering på belegg på karatenehotellene og at det kun er disse som skal betale egenandel. 

Personer som underveis i innreisekarantenen på karantenehotellet får påvist smitte og går over i en 

isolasjonssituasjon skal også medregnes i rapporteringen når de blir værende på hotellet.  

2. Kommunen bør ha dialog med hotellene for å avklare om hotellene også benyttes av arbeidsgivere som 

søker om godkjent innkvartering for arbeidstakere. Hvis så er, er det viktig at kommunen tydeliggjør for 

hotellene at disse avtalene skal holdes adskilt fra karantenehotellordningen og at avtaler med 

arbeidsgivere ikke går på bekostning av beredskapskapasiteten kommunene har avtale med hotellene om.  

3. Hvis kommunene skal benytte samme hotell som karantenehotell for innreisekarantene og for andre 

smittekarantene- og isolasjonsformål, må også skillet mellom disse være tydelige for både kommune og 

hotell. Premissene i pkt. 1 er gjeldende, og det er viktig at kostander som dekkes av refusjonsordningen 

tilknyttet karantenehotellordningen, ikke sammenblandes med kostnader som påløper kommunene knyttet 

til helserelatert oppfølging og smittevernsplikter som nevnt i covid-19-forskriften §8.  
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