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Har utlendingen 
et arbeids- eller 

oppdragsforhold med 
firma som søker?

JA

 har utlendingen 
karanteneplikt 
iht. covid-19-
forskriften. 

Firma som oppfyller kriteriene i §1 og §3 i forskrift om 
søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for 

utlendinger av hensyn til folkehelsen kan søke om innreise for en 
utenlandsk arbeidstaker

Oppfylles
kriteriene til å søke 

under valgte 
kategori?

NEI
Fyll ut søknaden og beskriv 
kompetanse, arbeidsoppgavens 
innhold, og nødvendighet 
jf.skjema som skal vedlegges

Er 
firma som 
søker et 

bemannings- eller
formidlings-

byrå?

NEI

Har utlendingen 
formell 

kompetanse?

FYLL UT

JA Legg ved kompetansebevis, 
vitnemål, sertifikater o.l LEGG VED

§ 2(1)
§ 4 (1) 
§ 4 (2)

§ 2 (3) 
§ 4 (2)g JA

Beskriv  hvordan transport fra innreisested til karantenested skal 
gjennomføres og legg ved dokumentasjon på godkjent 
karantenested  dvs: 
- Karantenehotell eller tildelt hotell ved grense
- leieavtale med utlending med varighet => 6 mnd eller 
- godkjent innkvartering fra Arbeidstilsynet dersom det er firma 
som leier.

LEGG VED

§ 1

§ 3(1)

JA

Er utlendingen 
ansatt i firmaet som 

søker?
JA JA

Legg ved 
arbeidsavtale 
mellom 
utlendingen 
og firma som 
søker

LEGG VED

Legg ved arbeidsavtale mellom 
utlendingen og firma hvor 
utlendingen er ansatt og  
oppdragsvtale mellom firma 
som søker og firma 
utlendingen er ansatt 

LEGG VED
NEI § 2(1) 

§ 4(2)f

Er firma 
som søker opprettet 

før 01.01.2020?
JA

Legg ved skatteattest som ikke er 
eldre enn 2 uker, skattemeling og 
evt. betalingsutsettelse hos 
skatteetaten.

LEGG VED

Legg ved skatteattest som ikke er 
eldre enn 2 uker, firmaattest og evt. 
betalingsutsettelse hos 
skatteetaten.

LEGG VED

NEI

§ 3 (1)c

NEI

Har firmaeet 
fått betalings-

utsettelse?

LEGG VED

LEGG VED
LEGG VED

Har firmaeet 
fått betalings-

utsettelse?

LEGG VED LEGG VED

NEI

NEI

NEI

§ 3 (1)c

LEGG VED

Avbryt søknads-
prosessen. Du 

kommer ikke inn 

under ordningen.

Avbryt søknads-
prosessen. Du 

kommer ikke inn 

under ordningen.

              Avslutt 
søknadsprosessen og be den 

som har «krisen» om å søke

              Avslutt 
søknadsprosessen og be den 

som har «krisen» om å søke

Avbryt søknads-
prosessen. Sjekk om 

du kan søke i en 

annen ordning.

Avbryt søknads-
prosessen. Sjekk om 

du kan søke i en 

annen ordning.

Fullfør og 
send inn 
søknaden

Fullfør og 
send inn 
søknaden

Skal arbeidet utføres 
for andre enn søker? LEGG VED

NEI

JA

Legg ved 
oppdragsavtale 
mellom firma 
som søker og den 
som skal ha 
oppdraget utført

Er firma 
som søker fritatt fra 

sin skatteplikt?

JA

NEI
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§ 4 (3) JA
Legg ved fullmakt som er 
underskrevet av utlendingen 
det søkes innreise for

LEGG VED

§ 1

§ 3(1)

JA

Er utlendingen 
ansatt i firmaet som 

søker?
JA JA

Legg ved 
arbeidsavtale 
mellom 
utlendingen 
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søker

LEGG VED

Legg ved arbeidsavtale mellom 
utlendingen og firma hvor 
utlendingen er ansatt og  
oppdragsvtale mellom firma 
som søker og firma 
utlendingen er ansatt 
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NEI § 2(1) 

§ 4(2)f

NEI
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JA

Legg ved skatteattest som ikke er 
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evt. betalingsutsettelse hos 
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LEGG VED

Legg ved skatteattest som ikke er 
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betalingsutsettelse hos 
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NEI
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Har firmaeet 

fått betalings-
utsettelse?

NEI
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LEGG VED
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fått betalings-

utsettelse?
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NEI
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LEGG VED
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Avbryt søknads-
prosessen. 

Innhent fullmakt.

Avbryt søknads-
prosessen. 

Innhent fullmakt.

Fullfør og 
send inn 
søknaden

Fullfør og 
send inn 
søknaden

Skal arbeidet utføres 
for andre enn søker? LEGG VED

NEI
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Legg ved 
oppdragsavtale 
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som søker og den 
som skal ha 
oppdraget utført
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Har utlendingen 
et arbeids- eller 

oppdragsforhold med 
firma som søker?
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 har utlendingen 
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covid-19-
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Forskrift om søknadsbasert ordning 
for unntak fra innreiserestriksjoner 
for utlendinger av hensyn til 
folkehelsen

Forskrift om søknadsbasert ordning 
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Firma som oppfyller kriteriene i §1 og §3 i forskrift om 
søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjoner for 

utlendinger av hensyn til folkehelsen skal søke om innreise for en 
utenlansk arbeidstaker

Oppfylles
kriteriene til å søke 

under valgte 
kategori?

NEI
Fyll ut søknaden og beskriv 
kompetanse, arbeidsoppgavens 
innhold, og nødvendighet 
jf.skjema som skal vedlegges

Er 
firma som 
søker et 

bemannings- eller
formidlings-

byrå?

NEI

Er 
utlendingen kjent 
med at det søkes 

om innreise 

Har utlendingen 
formell 

kompetanse?

FYLL UT

JA Legg ved kompetansebevis, 
vitnemål, sertifikater o.l LEGG VED

§ 2(1)
§ 4 (1) 
§ 4 (2)

§ 2 (3) 
§ 4 (2)g 

JA

Beskriv  hvordan transport fra 
innreisested til karantenested 
skal gjennomføres og legg ves 
dokumentasjon på godkjent 
karantenested

LEGG VED

§ 4 (3) JA
Legg ved fullmakt som er 
underskrevet av utlendingen 
det søkes innreise for

LEGG VED

§ 1

§ 3(1)

JA

Er utlendingen 
ansatt i firmaet som 

søker?
JA JA

Legg ved 
arbeidsavtale 
mellom 
utlendingen 
og firma som 
søker

LEGG VED

Legg ved arbeidsavtale mellom 
utlendingen og firma hvor 
utlendingen er ansatt og  
oppdragsvtale mellom firma 
som søker og firma 
utlendingen er ansatt 

LEGG VED
NEI § 2(1) 

§ 4 (2)f

NEI

Er firma 
som søker opprettet 

etter 2019?
JA

Legg ved skatteattest som ikke er 
eldre enn 2 uker og evt. 
betalingsutsettelse hos 
skatteetaten.

LEGG VED

Legg ved skatteattest 
som ikke er eldre enn 2 
uker og skattemelding

LEGG VED

NEI

§ 3 (1)c

Har firmaeet 
fått betalings-

utsettelse?

NEI

NEI

LEGG VED

LEGG VED
LEGG VED

Har firmaeet 
fått betalings-

utsettelse?

LEGG VED
LEGG VED

NEI

NEI

NEI

§ 3 (1)c

LEGG VED

Avbryt søknads-

prosessen

Avbryt søknads-

prosessen

              Avslutt 
søknadsprosessen og be den 

som har «krisen» om å søke

              Avslutt 
søknadsprosessen og be den 

som har «krisen» om å søke

Avbryt søknads-

prosessen

Avbryt søknads-

prosessen

Avbryt søknads-

prosessen

Avbryt søknads-

prosessen

Fullfør og 
send inn 
søknaden

Fullfør og 
send inn 
søknaden

Skal arbeidet utføres 
for andre enn søker? LEGG VED

NEI

JA

Legg ved 
oppdragsavtale 
mellom firma 
som søker og den 
som skal ha 
oppdraget utført

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-02-19-470?q=innreiserestriksjoner
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-02-19-470?q=innreiserestriksjoner
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