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Høring: Forlengelse av midlertidig lov om hjemmel for forskrifter om 
isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv. i smittevernloven 
 
 
Helse- og omsorgsdepartementet viser til midlertidig lov 16. juni 2020 nr. 112 om endringer i 
smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfriheten 
mv.). Loven oppheves 1. juli 2021. 
 
1. Innholdet i forslaget 
I dette høringsbrevet foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å forlenge den midlertidige 
lovens varighet til 1. juli 2022. 
 
Midlertidig lov 16. juni 2020 nr. 112 gir hjemmel til å gi forskrifter om plikt til isolering eller 
begrensninger i bevegelsesfriheten mv. for personer som har, eller etter en faglig vurdering 
antas å ha, covid-19. Det samme gjelder for personer som har økt risiko for covid-19 etter 
nærkontakt med smittet eller antatt smittet person.  
 
Covid-19-forskriftens regler om plikt til å være i smittekarantene i §§ 4 og 5a og plikt til 
isolering i § 7 ved påvist smitte har hjemmel i denne lovbestemmelsen. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet viser til at behovet for den midlertidige loven er nærmere 
omtalt i Prop. 130 L (2019−2020), særlig kapittel 4 om beskrivelsen av gjeldende rett, 
herunder Grunnloven og folkerettslige forpliktelser og kapittel 7 om departementets vurdering 
av behov for lovendring og forslag om ny midlertidig bestemmelse. Det vises også til 
innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen, Innst. 385 L (2019−2020). Disse dokumentene 
finnes på Stortingets hjemmeside. 
 
Under pandemien har de viktigste tiltakene siden starten vært å finne de smittede ved testing 
og mistenkt smittede ved smitteoppsporing, og så skille disse fra andre gjennom henholdsvis 
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Side 2 
 

isolering og karantene for å forebygge videre smitte. Det er på nåværende tidspunkt 
vanskelig å vurdere hvor lenge det vil være behov for slik isolering og karantene. Det kan 
imidlertid ikke utelukkes at det er behov for nasjonale forskrifter om isolering og karantene 
også etter 1. juli 2021. Etter Helse- og omsorgsdepartementets vurdering er det derfor behov 
for å forlenge lovens varighet, slik at det er tilstrekkelig hjemmel for forskrifter om isolering og 
smittekarantene etter 1. juli 2021. 
 
Til grunn for håndteringen av pandemien ligger blant annet regjeringens langsiktige strategi 
for håndteringen av covid-19 og beredskapsplanen for smitteverntiltak ved økt 
smittespredning under covid-19-pandemien. 
 
 
2. Forslag til endringer i smittevernloven  (hjemmel for forskrifter om isolering og 

begrensninger i bevegelsesfrihet mv.)  
 
I lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer skal ny § 4-3 a lyde: 
 
§ 4-3 a Forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.  
 
Kongen kan for å forebygge eller motvirke overføring av covid-19 gi forskrifter om isolering 
og andre begrensninger i bevegelsesfrihet for personer som har, eller etter en faglig 
vurdering antas å ha, covid-19. Det samme gjelder for personer som har økt risiko for covid-
19 etter nærkontakt med smittet eller antatt smittet person. I forskriftene kan Kongen 
fastsette nærmere krav til undersøkelser i forbindelse med eller til erstatning for isolering 
eller andre begrensninger i bevegelsesfriheten. 
 

II 
Smittevernloven § 4-3 a oppheves 1. juli 2022. 
 
 
3. Høringsfrist  
I Innst. 385 L (2019-2020) mente komiteens flertall følgende  
 
"[e]n videreføring av forskriftshjemmelen kun kan skje etter en grundig høring av lovforslaget. 
Et slikt forslag skal sendes på høring senest innen utgangen av 2020, slik at Stortinget kan 
gjennomføre en ordinær behandling av et eventuelt nytt lovforslag." 
 
Høringsfristen settes til 20. februar 2021. 
 
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter 
offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at 
høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no 
Høringssvar kan unntaksvis sendes til postmottak@hod.dep.no. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/langsiktig-strategi-for-handteringen-av-covid-19-pandemien/id2791715/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/langsiktig-strategi-for-handteringen-av-covid-19-pandemien/id2791715/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/beredskapsplan-for-smitteverntiltak-under-covid-19-pandemien/id2791719/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/beredskapsplan-for-smitteverntiltak-under-covid-19-pandemien/id2791719/
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