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Bestemmelser for av- og påmønstring av sjømenn i Finnmark i forbindelse
med smitteverntiltak som følge av Covid-19
Finnmark politidistrikt ønsker med dette skrivet å gi oppdatert informasjon om
bestemmelsene som er vedtatt i forhold til smittevern og hvordan politimesteren i
Finnmark praktiserer dette. Finnmark politidistrikts tidligere skriv datert 18.mars 2020
utgår således. Koronasituasjonen medfører raske endringer hva gjelder regelverk,
retningslinjer og tiltak som settes inn av smittevernhensyn og hvem som skal ha rett
til innreise i riket. Vi ber om at havnevesenet videreformidler denne informasjonen til
skipsagentene i de enkelte kommunene.
Påmønstring på skip:
Sjømenn gis rett til innreise og påmønstring på skip, jf. Forskrift om bortvisning mv.
av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen § 2a første ledd
bokstav k. Det følger av bestemmelsen at "sjømenn, på vei til eller fra aktiv tjeneste,
med identitetskort nevnt i utlendingsforskriften § 2-8 eller filippinsk "Seafarer´s
Identification and Record Book" eller filippinsk nasjonalitetspass nevnt i
utlendingsforskriften § 3-1 bokstav j".
Avmønstring av skip:
Alle som ankommer Norge fra annet land skal i karantene de første 14 dager etter
ankomst til Norge, jf. Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge § 1. Dette
gjelder alle, både personer som er friske og personer som har symptomer på
luftveisinfeksjon. Det vises for øvrig til Forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige
hendelser av betydning for internasjonal folkehelse mv (IHR-forskriften § 5) – hvor
varslingsplikten for fører av skip fremgår.

Utenlandske sjømenn som mønstrer på og av skip i Norge, og som kun reiser
gjennom Norge på vei til eller fra sitt hjem eller arbeidssted, og som er friske, skal
imidlertid ikke i karantene, jf. Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge § 2a
første ledd. De skal reise direkte til planlagt destinasjon og ha minst mulig kontakt
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med andre. Reisen må skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte i tråd med
retningslinjer fra Helsedirektoratet.
En effektiv og hensiktsmessig praksis vedrørende på- og avmønstring er at rederiets
agent ordner med transport fra/til vedkommende havn og til nærmeste åpne
grenseovergangssted/til skipet. Det presiseres at agenten/en representant for
mannskapet samler inn og overleverer de nødvendige dokumentene for
utreisekontroll/innreisekontroll på grenseovergangsstedet til politiet. Politiet vil så
kontrollere dokumentene og utlevere disse til agent/representant for mannskapet før
mannskapet kan foreta utreise/ innreise til Norge.

Politiet presiserer at beslutning om landlovsnekt fra Politimesteren i Finnmark
politidistrikt datert 16.03.20 fremdeles er gjeldende. Mannskap kan imidlertid forlate
skipet for å utføre absolutt nødvendige arbeidsoppdrag i forbindelse med utførelse av
lasting, lossing og andre oppgaver som er nødvendig for skipets drift og sikkerhet på
havneområdet.
Det overordnede situasjonsbildet tilsier løpende justeringer av offentlige reguleringer.
Vi oppfordrer dere til å følge med på informasjon som legges ut på www.politiet.no og
ellers fra norske myndigheter.

Med hilsen

Lise Flø
Leder FUFSR i Finnmark politidistrikt

Wenche Henninen
leder for utlendingsavsnittet

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Klikk her for å skrive inn tekst.

Side 2 av 3

Med hilsen

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Mottakere
Alta Havn
Båtsfjord Havn
Hammerfest Havn KF
Nordkapp Havn Porsanger
Havn
Vadsø Havn KF
Vardø Havn KF
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