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Rettsstridig pålegg om karantene og isolasjon av sjøfolk
NSOF, NSF og DNMF har den siste tiden fått flere henvendelser fra medlemmer hvor de stiller
spørsmål ved lovligheten av arbeidsgivers pålegg om henholdsvis karantene og isolasjon, som
ikke er i samsvar med myndighetskrav. Samtidig uttrykker de at de opplever arbeidsgivers
praksis som en alvorlig frihetsbegrensing, som medfører store belastninger både for den enkelte
arbeidstaker og deres nærmeste familie.
Arbeidsgiver pålegg om karantene og isolasjon har ulik utforming i hvert rederi. For eksempel
har en bedrift pålagt tre dagers hjemmekarantene for alle ansatte før utreise, mens en annen nå
krever tre dagers hotellkarantene før de ansatte går om bord på skipet. I andre tilfeller oppstilles
det krav om opptil 7-10 dagers karantenehotell. De tre sjømannsorganisasjonene ser med stort
alvor på at rederier holder sjøfolk innesperret på denne måten uten rettslig grunnlag, og krever
at praksisen opphører med umiddelbar virkning.
Manglende rettslig grunnlag
Utgangspunktet er at koronaviruset ikke setter arbeidsgiver eller arbeidstaker i noen særstilling,
slik at arbeidsgiver må følge de lover og regler som gjelder. Etter vår vurdering kan ikke
arbeidsgiver, med mindre de har et avtalegrunnlag med den enkelte arbeidstaker, pålegge en
ansatt hverken karantene eller isolasjon, da slike tiltak kun kan iverksettes av det offentlig etter
smittevernlovgivningen. Pålegg om karantene og isolasjon ligger klart utenfor arbeidsgivers
styringsrett, da arbeidsgiver ikke rår over ansattes fritid og/eller bevegelsesfrihet på denne
måten. Adgangen til dette er heller ikke regulert i overenskomstene.
Det offentlige har etter smittevernlovgivningen vide fullmakter til å iverksette ulike
smitteforebyggende tiltak. Eksempler på slike tiltak er nettopp ileggelse av karantene, forbud
mot utførelse av arbeid, eller isolasjon. Bedrifter kan ikke sette et strengere karantene – og
isolasjonsregime enn det som er fastsatt av nasjonale myndigheter, eksempelvis ved å sette
ansatte i det de omtaler som «hjemmekarantene», «karantenehotell», etc.
Sjømannsorganisasjonene vil påpeke at reglene i smittevernlovgivningen er utarbeidet etter
grundige vurderinger, der avveiningen av ulempen for den enkelte og nytten av tiltaket inngår
som vurderingstema. Arbeidsgiver kan ikke iverksette tiltak som ikke har hjemmel i denne
lovgivningen eller individuell avtale.

Bedriftenes karantene- og isolasjonsregler er inngripende. I enkelte rederi er ordningene gjort
tvingende, mens andre formulerer dette som anbefalinger. Også i tilfeller hvor det kun er gitt
anbefalinger, innebærer pålagte systemer med egenerklæringer og oppfølging (herunder trusler
om sanksjoner), at tiltakene må likestilles med pålegg.
På bakgrunn av ovennevnte krever NSOF, NSF og DNMF at bedriftenes pålegg om karantene og
isolasjon opphører eller kompenseres gjennom avtale mellom den enkelte arbeidstaker og
arbeidsgiver.
Vi presiserer at vi vurderer bedriftens karantene- og isolasjonsregler som rettsstridige. Det kan
bli aktuelt med rettslige skritt og eventuelle erstatningskrav mot det enkelte rederi, dersom
praksisen ikke opphører.
Da det haster med en avklaring for våre medlemmer, ber vi om deres tilbakemelding innen
utgangen av 4.2.22.
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