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Forslag til lov om midlertidig endringer i smittevernloven (oppholdssted 
under innreisekarantene, mv) -  Politidirektoratets høringssvar

Det vises til Justis- og politidepartementets brev 25.november 2020 med forslag til nye 
forskriftshjemler i smittevernloven knyttet til oppholdssted under innreisekarantene, mv. med 
høringsfrist 27.november. 

Om departementets forslag
Departementet foreslår at det i smittevernloven gis midlertidig forskriftshjemmel til at Kongen 
kan gi regler for: 

- hvor og hvordan personer med innreisekarantene skal oppholde seg under 
karantenetiden.

- egenandel til dekning av kostnader ved karanteneopphold
- saksbehandlingsregler for vedtak etter bestemmelser om slikt oppholdssted og 

egenandel

Forslaget gir således hjemmel for å videreføre gjeldende regler om plikt til karantenehotell i 
covid-19-forskriften. Gjeldende forskriftsbestemmelse om karantenehotell er gitt med hjemmel 
i smittevernloven § 7-12, og regler gitt i medhold av denne bestemmelsen må legges frem 
som lovforslag for Stortinget om de ikke oppheves innen 30 dager. 

Forslaget innebærer videre at hjemmelen for å fastsette krav til gjennomføring av 
karantenehotellordningen, utpeking av vertskommuner og dekning av oppholdskostnader i 
covid-19-forskriften § 20 andre ledd gjøres om til forskriftshjemmel og flyttes til 
smittevernloven. 

Høringen gjelder kun forskriftshjemlene, ikke selve forskriftsbestemmelsene. Departementet 
varsler imidlertid at reviderte regler for opphold på karantenehotell er planlagt sendt på høring 
kommende uke. 

De foreslåtte forskriftshjemlene vil ha varighet frem til 1. juli 2021.
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Politidirektoratets merknader til forslaget

Forskriftshjemmel for hvor og hvordan innreisekarantene skal gjennomføres 
Departementet redegjør for at behovet for plikten til karantenehotell fortsatt er gjeldende, og 
at lovforslaget derfor er en konsekvens av smittevernloven og beredskapslovens ordning om at 
tiltaket må fremmes som lovforslag til Stortinget. Politidirektoratet ingen merknader til 
innholdet eller forskriftshjemmelens plassering i smittevernloven. 

Forskriftshjemler til å fastsette saksbehandlingsregler
Gjeldende plikt til innreisekarantene følger direkte av covid-19-forskriften, og pålegges således 
ikke av politiet eller andre myndigheter. Slik direktoratet leser lovforslaget foreslås det ikke 
endringer knyttet til at plikten til innreisekarantene skal følge direkte av regelverket. 
Departementet foreslår imidlertid at det gis en forskriftshjemmel til å fastsette 
saksbehandlingsregler for eventuelle vedtak knyttet til hvor og hvordan den karantenepliktige 
skal gjennomføre innreisekarantenen. Departementet skriver at man ikke kan utelukke at det 
vil oppstå behov for å fatte enkeltvedtak enten i tilknytning til plikten om å gjennomføre 
karantenen i karantenehotell eller når det gjelder egenandel og kostnadsdekning. Sett hen til 
et mulig stort omfang saker og behovet for rask saksbehandlingstid antas det da å kunne være 
behov for unntak fra forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 

Høringsnotatet redegjør ikke nærmere for i hvilke situasjoner det vil være nødvendig å treffe 
vedtak om opphold på hotell eller begrunnelsen og formålet for slikt pålegg. Etter 
Politidirektoratets vurdering er det noe uklart hvilken betydning et pålegg om hotellopphold vil 
ha knyttet til innreisekaranteneplikten. Vurderingen av pålegg om oppholdssted under 
karantenen vil nødvendigvis også omfatte vurdering av om vilkårene for plikt til 
innreisekarantene foreligger. Dette forholdet bør vurderes ved utforming av 
forskriftshjemmelen. 

Administrative og økonomiske konsekvenser
All den tid lovforslaget kun gjelder forskriftshjemler er det begrenset grunnlag for å vurdere 
konsekvensene av forslaget. 

Forutsatt bruk av forskriftshjemmelen om pålegg om hotellopphold under innreisekarantene 
finner direktoratet grunn til å bemerke at en slik ordning i praksis vil innebære at alle 
innreisende uansett må vurderes for karanteneplikt eller ikke, og deretter pålegg om 
karantenehotell eller ikke. Det fremgår ikke hvilken myndighet som er tiltenkt denne rollen, 
men direktoratet legger til grunn at det må skje i tilknytning til innreisekontrollen og at det er 
nærliggende å legge dette til politiet. Direktoratet vil komme tilbake med nærmere vurderinger 
av administrative og økonomiske konsekvenser av dette i forbindelse med høring av aktuelle 
forskriftsbestemmelser. 
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fung. seksjonssjef 

Hanne Skallerud
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.


