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Utlendingsdirektoratets svar på høring - Forlengelse 
av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for 
utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige 
bestemmelser i utlendingsloven 

 

Vi viser til høring av 8. februar 2021 der Justis- og beredskapsdepartementet 
foreslår 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 gjaldt frem til den 1. november 2020. Den 
ble deretter forlenget med varighet til den 1. juni 2021. 

Innreiserestriksjonene er som departementet skriver en viktig del av regjeringens 
håndtering av pandemien. 

På grunn av den vedvarende pandemien og fortsatt usikkerhet rundt hvordan den 
utvikler seg både nasjonalt og internasjonalt, fremmer departementet nå forslag 
om ytterligere forlengelse av loven frem til den 31. desember 2021. Regjeringen 
påpeker at varigheten av innreiserestriksjonene vurderes fortløpende i lys av 
smitteutviklingen, noe som betyr at de også kan bli avviklet før utløpet av 2021. 

Høringsnotatet punkt 3.3.1 gjør rede for de smittevernfaglige hensynene som 
ligger til grunn for vurderingen av behovet for innreiserestriksjoner.  

UDI anser at den nåværende smittevernsituasjonen og vurderingen av situasjonen 
fremover, tilsier at det vil være nødvendig å beholde mulighetene for virkemidlene 
i innreiserestriksjonslovgivningen for en forlenget periode. 

Idet høringsforslaget viderefører hovedregelen og gjeldende unntak fra 
innreiserestriksjoner, samt særskilte saksbehandlingsregler mv, så har ikke 
forslaget nye konsekvenser for vår saksbehandling. 

  

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
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De økonomiske og administrative virkningene, inkludert konsekvenser for andre 
porteføljer, øker imidlertid jo lenger innreiserestriksjonene varer. 

 

Med hilsen  

 

Stephan Mo 
avdelingsdirektør 
 Ina Knarvik Hørnes 
 seksjonssjef 
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