
 Oppdal Landbrusktjenester SA 

Avtale om smittevern 
 

Foretak som leier arbeidskraft (oppdragsgiver) og foretak som leier ut arbeidskraft 

(Landbrukstjenester) skal ha gode smittevernrutiner og følge smittevernreglene i de ulike 

forskriftene.  

 

Smittevern: 

Det skal alltid være rutiner og tiltaksplan som verner både innleid arbeidskraft og eventuelt egne 

ansatte. I tiden fremover vil arbeidstilsynet ha ekstra søkelys på følgende punkt: 

• Kartlegge og risiko vurdere faren for spredning av virus. 

• Ha en plan for tiltak for å fjerne eller redusere risiko for spredning av virus.  

• Ha gode daglige rutiner for renhold for å minimere smitterisikoen, og alltid ha tilgjengelig 

smittevernutstyr for de ansatte.  

• Arbeidstakerne skal til enhver tid få opplæring i smitteverntiltakene på et språk de forstår. 

Det samme gjelder oppslag med smittevernrutiner.  

Utfyllende informasjon om hva som Arbeidstilsynet legger vekt på finner du mer informasjon om på 

Deres hjemmeside, https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/arbeidstilsynet-skal-kontrollere-

smittevern-i-alle-tilsyn/  

 

Innkvartering: 

I tiden fremover vil Arbeidstilsynet ha ekstra fokus på følgende punkter: 

• Ansatte i karantene skal ha enerom med fjernsyn og internett, eget bad og eget 

kjøkken/matservering.  

• Rutiner og/eller tiltak for å ivareta grunnleggende smittevern som håndvask og holde 

avstand og lignende.  

• Rutiner og tiltak for ekstra nøye renhold.  

• Bruk av vaskemaskin med temperatur på minimum 60 grader. 

• Rutiner og tiltak for ansatte som får symptomer/påvist smitte. 

• Rutiner som sikrer at innleid arbeidskraft har gjennomført innreisekarantene, der det er 

aktuelt.  

Oppdatert regelverk for innkvartering finnes i Arbeidsmiljøloven og arbeidsplassforskriften. 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/4/4-4/  

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/arbeidsplassforskriften/3/ 

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/14/14-15/ 
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Kostnader med karanteneopphold: 

Kostnader med karanteneopphold blir belastet oppdragsgiver.  

Som oppdragsgiver forventer vi, men også smittevernreglene i Covid-19 forskriften, at du har 

generelle smittevernrutiner på plass til enhver tid. Dersom det ikke er på plass er det viktig av vi får 

tilbakemelding om dette snarest mulig.  

 

Ved å signere denne avtalen bekrefter oppdragsgiver at gode smittevernrutiner er etablert, og at 

de gjeldende regler og forskrifter til enhver tid følges.  

 

Oppdal Landbrukstjenester SA 

Ola Setroms veg 45 

7340 Oppdal 

telefon: 960 13 669 

E-post: oppdal.landbrukstjenester@n-lt.no 

www.oppdal-avloserlag.no 

 

 

Sted og dato 

 

 

 

 

 

  

Oppdal Landbrukstjenester  Oppdragsgiver 
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