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Høringssvar - forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene  

Universitetet i Sørøst-Norge viser til høringsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet med forslag til 

forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene, datert 26.11.2020 

 
USN mener at karantenehotellordning for gruppen internasjonale studenter primært bør ivaretas i den kommunen 

studenten skal bo i. På nasjonalt plan ankommer en stor gruppe internasjonale studenter til Norge i løpet av den første 

uken av januar, og det vil være et kapasitetsspørsmål hvordan denne gruppen skal håndteres når det er snakk om flere 

tusen studenter. I tillegg har man studenter som ankommer Norge med gjennomgående billett og skal til en endelig 

destinasjon utenfor første landingssted. Disse må få mulighet til å gå i karantene ved endelig ankomststed. 

 

Lærestedene bør kunne få mulighet til å samordne seg med karantenehoteller i kommunen som sørger for å arrangere 

karantenetiden der. Mange av lærestedene vil dekke kostnadene for studentene til karantenehotell. Det forenkler 

administrasjonen å gå i dialog med de lokale tilbyderne, som oftest har en avtale med lærestedene fra før. De færreste 

av studentene kan gjennomføre karantenen i den boligen de kommer til, da studentboligtilbudet innebærer 

fellesløsninger for bad og kjøkken, som ikke ivaretar smittevernsreglene. 

 

Universitetet i Sørøst-Norge vil motta studenter til studiestedene i følgende kommuner: Ringerike, Kongsberg, 

Drammen, Horten, Notodden, Midt-Telemark og Porsgrunn i januar. Antall studenter er omlag 300. Majoriteten av 

studentene ankommer Norge via OSL Gardermoen. 
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