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Høringssvar fra Politidirektoratet - forlengelse av midlertidig lov om 
innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og 
midlertidig saksbehandlingsregler i utlendingsloven for å avhjelpe 
konsekvenser av utbruddet av covid-19  

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev og – notat av 9. september 
2020 med forslag om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av 
hensyn til folkehelsen og midlertidige endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av 
covid-19). I tillegg foreslås det justeringer i to bestemmelser i loven om innreiserestriksjoner. 
Det foreslås at lovbestemmelsene skal gjelde fram til 1. juni 2021.

Frist for å inngi høringssvar et satt til 16. september 2020.

Politidirektoratet har forelagt høringen for samtlige politidistrikter og Politiets utlendingsenhet 
(PU). Vi har mottatt innspill fra Oslo, Øst, Sør-Vest og Vest politidistrikter samt PU. Disse er 
innarbeidet i Politidirektoratets høringssvar.

Departementet viser til at koronaviruset fremdeles er en trussel mot folkehelsen, og vil være 
det frem til en tilstrekkelig andel av befolkningen er immune ved vaksinasjon. Departementet 
mener derfor at det fortsatt er behov for den midlertidige loven om innreiserestriksjoner for 
utlendinger og foreslår at denne forlenges frem til 1. juni 2021. Departementet presiserer at 
det ikke er gitt at vi skal ha innreiserestriksjoner helt frem til denne datoen. Varigheten av 
innreiserestriksjonene må vurderes løpende i tråd med smitteutviklingen. 

Så lenge det anses å være et behov for regulering av innreiserestriksjoner i forbindelse med 
covid-19-pandemien støtter Politidirektoratet at loven videreføres.

Til 3.6.4 Forslag til presisering i lovens utvisningsbestemmelse
Departementet foreslår å tydeliggjøre i lovteksten til § 7 at utlending som ikke overholder 
plikten til å forlate Norge etter vedtak om bortvisning etter loven om innreiserestriksjoner § 3 
kan utvises etter utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a fordi vedkommende unndrar seg 
gjennomføringen av et vedtak om sinnebærer at vedkommende skal forlate riket.
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Oslo politidistrikt mener at det er fornuftig med en slik presisering av konsekvensene av 
manglende overholdelse av plikten til å forlate riket etter et vedtak om bortvisning etter loven 
om innreiserestriksjoner.  Det vil bidra til å sikre enhetlig håndhevelse og lik praksis.
PU viser til at dette er en klarlegging av gjeldende rett, som vil bidra til et tydeligere regelverk. 
Politidirektoratet er enig i dette.

Til 3.6.5 Forslag til endring av unntak for utlendinger som gis visum
Departementet foreslår at lovens § 2 første ledd bokstav f som gir rett til innreise for utlending 
som er innvilget visum presiseres, slik at det fremgår at vilkårene for unntak fra 
innreiserestriksjonene også må være oppfylt på innreisetidspunktet. 

Oslo politidistrikt viser til at ivaretakelsen av hensikten bak regelverket er viktig for å begrense 
smittespredningen. Videre vil en slik presisering tydeliggjøre regelverket og skape 
forutsigbarhet for de som gis innreisevisum. Politidirektoratet er enig i dette.

Med hilsen

Ane Kvaal Cecilia Bordonado
Seksjonssjef Seniorrådgiver
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