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Høring om forlengelse av innreiserestriksjonsloven 

Helsedirektoratet viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring av forlengelse av 
midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen. Vi viser også 
til vår leveranse av 24. august 2021 på oppdrag 511, som høringsnotatet også viser til.  
 
Helsedirektoratet legger i likhet med Justis- og beredskapsdepartementet til grunn at 
innreiserestriksjoner er et inngripende tiltak. Tiltaket har imidlertid gjennom 2020 og 2021 vist 
seg å være nødvendig for å kunne beskytte folkehelsen. Helsedirektoratet anbefalte i oppdrag 
511 at den midlertidige loven om innreiserestriksjoner videreføres slik at regjeringen har 
hjemmel for å kunne beholde eller innføre innreiserestriksjoner dersom situasjonen krever det, 
og vi opprettholder denne vurderingen. Helsedirektoratet understreker at vi verken i 
leveransen til oppdrag 511 eller her vurderer behovet for å ha innreiserestriksjoner i 
nåværende situasjon. Dette ble sist vurdert i leveransen på oppdrag 530.  
 
Smittesituasjonen i Norge er nå god, og vi er i en fase der vi avvikler både nasjonale tiltak og 
innreisetiltak. Det understrekes imidlertid at en normal hverdag også innebærer økt beredskap. 
I dette ligger at sektorene må ha oppdaterte planer for å kunne håndtere mulige utviklinger av 
pandemien, og det må være beredskap for de kapasiteter og virkemidler som har vist seg 
nødvendige under pandemien til nå. Dersom pandemien skulle utvikle seg i alvorlig retning 
internasjonalt, eller dersom det skulle oppstå nye virusvarianter som vaksinene ikke beskytter 
mot, kan innreisetiltak være nødvendige. Helsedirektoratet viser til regjeringens strategi og 
beredskapsplan, og til arbeidet med å oppdatere disse. Planene gir føringer for hvilke 
situasjoner myndighetene skal ha planer og beredskap for fremover. Med bakgrunn i dette 
mener Helsedirektoratet hjemmelen for å kunne ha innreiserestriksjoner bør beholdes etter 1. 
desember 2021. Vi støtter Justis- og beredskapsdepartementets vurdering om at hjemmelen 
bør forlenges til 1. juli.  
 
Høringsnotatet omtaler også eventuell forlengelse av de midlertidige saksbehandlingsreglene 
for Utlendingsnemnda i utlendingsloven § 10a. Helsedirektoratet støtter vurderingen om å ikke 
videreføre disse bestemmelsene. 
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