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Høring - Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for 
utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i 
utlendingsloven – OBS! Kort frist 
 
Legeforeningen har fra Justis- og beredskapsdepartementet mottatt høring om forlengelse av 
midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og 
midlertidige bestemmelser i utlendingsloven.  
 
Departementet skriver at det har som følge av covid-19-utbruddet vært nødvendig å innføre 
langt mer omfattende begrensninger i utlendingers adgang til Norge enn hva som følger av 
utlendingslovens alminnelige regler om bortvisning m.m. Formålet med midlertidig lov 19. 
juni 2020 nr. 83 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen er å 
begrense retten til innreise for utlendinger som ellers vil ha lovlig adgang til innreise etter 
utlendingsloven, når det er nødvendig for å trygge folkehelsen ved utbruddet av den 
allmennfarlige smittsomme sykdommen covid-19, jf. lovens § 1. 
 
Loven innebærer at utlendinger kan nektes innreise i riket med mindre de tilhører nærmere 
bestemte unntaksgrupper. Alle utlendinger som ikke omfattes av et av unntakene i loven eller 
forskrift gitt i medhold av loven, vil bli bortvist uten nærmere vurdering av hvilken smittefare 
de individuelt utgjør. I tillegg gir loven hjemmel for bortvisning ved brudd på 
innreisekarantene etter covid-19-forskriften.  
 
Denne høringen skal behandles administrativt grunnet svært kort høringsfrist.  
 
Les mer på siden til Justis- og beredskapsdepartementet her.   
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 22. februar 
2021. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 
 
Med hilsen 
Den norske legeforening 
 
Marthe Helene Sandli 
Rådgiver helsepolitikk   
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