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UDIs svar på høring - Forlengelse av midlertidig lov 

om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn 

til folkehelsen 

 

Vi viser til høring av 10. september 2021 der Justis- og beredskapsdepartementet 
foreslår ytterligere forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for 
utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i 
utlendingsloven i forbindelse med covid-19. 

Loven trådte i kraft den 19. juni 2020 og gjelder foreløpig frem til den 1. desember 
2021. På grunn av vedvarende usikkerhet rundt hvordan pandemien utvikler seg, 
særlig i land med lav vaksinasjonsgrad, og behov for at en større del av den 
norske befolkningen blir fullvaksinert og bedre beskyttet, fremmer departementet 
nå forslag om ytterligere forlengelse av loven frem til den 1. juli 2022.  

Regjeringen påpeker at varigheten av de faktiske innreiserestriksjonene vurderes 
fortløpende i lys av utviklingen av smittesituasjonen, noe som betyr at innreise-
restriksjonene kan bli avviklet før juni 2022. UDI anser at den nåværende 
smittevernsituasjonen og vurderingen av situasjonen fremover, tilsier at det vil 
være nødvendig å beholde mulighetene for virkemidlene i innreiserestriksjons-
lovgivningen for en forlenget periode. Idet høringsforslaget viderefører 
hovedregelen og gjeldende unntak fra innreiserestriksjoner, så har ikke forslaget 
nye konsekvenser for vår saksbehandling. 

De økonomiske og administrative virkningene, inkludert konsekvenser for andre 
porteføljer utenom reiserestriksjonsporteføljen, forsterkes jo lenger 
innreiserestriksjonene varer. Konsekvensene vil også påvirkes av antall endringer 
i regelverket som gjøres frem til de midlertidige bestemmelsene opphører. 

Ved en eventuell forlengelse av loven ønsker vi at departementet vil vurdere 
innretningen av enkelte ordninger, som de søknadsbaserte ordningene som er 
underlagt Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet sammen med ordningen 
med utsatt innreise. Disse ordningene har medført en del ekstra administrasjon for 
UDI i 2021. Vi ber om at det blir vurdert om ordningene før neste sesong kan 
innrettes på en måte som medfører mindre ressursbruk og mer forutsigbarhet for 
involverte parter. 
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