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Høring vedrørende midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å 

begrense smittespredningen av covid-19 – merknad fra 

Utenriksdepartementet 

 

 

Det vises til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 18. mai d.å. med høring av et 

forslag til midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av 

covid-19. Det vises også til Utenriksdepartementets merknader til departementsforeleggelse 

av utkastet til dette høringsnotatet av 12. mai d.å.  

 

Utenriksdepartementet vil gjøre oppmerksom på at det er bestemt i avtaler mellom Norge og 

Sverige at riksgrensen mellom landene skal gås opp hvert 25. år, og at det i februar i år er 

startet en ny grenseoppgang som vil pågå fram til 2024. I forbindelse med grenseoppgangen er 

det nylig startet feltarbeidet på riksgrensestrekningen, og dette arbeidet vil pågå i flere 

måneder fremover og utføres av personell fra Kartverket og fra Lantmäteriet i Sverige. 

Personellet som driver grenseoppgangsarbeidet på vegne av landene vil ha behov for å krysse 

grenselinjen hyppig og uhindret i forbindelse med oppdraget, og de må derfor unntas fra 

bortvisning etter regelverket om innreiserestriksjoner. Personellet vil nok kunne dekkes av 

unntaket fra bortvisning av «særlige grunner» etter någjeldende bortvisningsforskrift § 2 d) og 

den bestemmelse som viderefører denne regelen i kommende lov. Utenriksdepartementet ser 

det imidlertid slik at man bør presiseres unntaket for dette personellet i en egen bestemmelse i 

regelverket for å rydde all tvil til side. Det mest hensiktsmessige hadde vært å lage en egen 

unntakshjemmel i kommende forskrift § 2. Alternativt kan personellet nevnes spesifikt i 

rundskrivet til lov og/eller forskrift, slik det i dag er gjort for enkelte grupper i Rundskrivet 

G10/2020, under punktene vedrørende § 2 d) «særlige grunner».  

 



 

Side 2 

 

Utenriksdepartementet viser også til merknaden i departementsforeleggelsen om behov for 

unntak for utenlandske forskere og andre besetningsmedlemmer som ikke er sjømenn, der 

disse deltar i havforskningstokt i nordlige farvann og mønstrer på eller av i norsk havn. Det ble 

foreslått et eget unntak for slike personer i forskriften § 2, men alternativt at de nevnes ved 

kommende revisjon av rundskrivet G-10/2020 under «særlige grunner» knyttet til kommende 

lov § 2 (2) c). 

 

Utenriksdepartementet vil avslutningsvis peke på en problemstilling som er særlig aktuell ved 

våre utenriksstasjoner. Flere av utenriksstasjonene mottar henvendelser som viser et behov for 

at utenlandske ektefeller/samlivspartnere kan følge sin norske ektefelle til Norge, eksempelvis 

fra Thailand. Av UDIs retningslinjer knyttet til bortvisningsforskriften, 2020/008, og unntaket 

for «særlige grunner», skrives det: 

«Andre særlige grunner for å tillate innreise vil for eksempel være: 

Ektefelle/samboer som ønsker å følge/gjenforenes med norsk ektefelle i Norge som han/hun har levd 

sammen med i et etablert familieliv i utlandet, og som skal reise sammen med deres felles barn.» 

Det er noe uklart om man er dekket av unntaket også når ektefelle/samboer ønsker å 

følge/gjenforenes med norsk ektefelle i Norge og man reiser uten felles barn. Det følger 

imidlertid av både rundskrivet til bortvisningsforskriften, G-10/2020, og UDIs retningslinjer 

2020/008 at listen over særlige grunner ikke er uttømmende, og det kan kanskje antas at man 

også i slike tilfeller er omfattet av «særlige grunner». For dem som er omfattet av dette 

unntaket er det imidlertid viktig med klarhet om dette, og det foreslås derfor at dette unntaket 

for ektefelle/samboer gjøres eksplisitt enten i kommende forskrift under § 2 eller i revisjon av 

rundskriv G-10/2020, og også i tilfellene hvor de ikke reiser med felles barn. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Kristian Jervell 

Avdelingsdirektør 

 

Inge Dulin 

Seniorrådgiver 
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