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Utlendingsdirektoratets svar - Høring - Forslag om 
endringer i innreiserestriksjonsloven - 
Innreiserestriksjoner for utlendinger som gis 
oppholdstillatelse og bortvisning 

 

Vi viser til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet av 26. februar om 
endringer i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til 
folkehelsen (innreiserestriksjonsloven) og forskrift om innreiserestriksjoner for 
utlendinger av hensyn til folkehelsen (innreiserestriksjonsforskriften). 

 

Lovfesting av innreiserestriksjonsforskriften § 4b Innreiserestriksjoner for 
utlendinger som er gitt oppholdstillatelse 

Departementet foreslår å gjøre følgende endring i innreiserestriksjonsloven § 2 
første ledd bokstav d) og e) slik (endring i kursiv):  

d) utlendingen er gitt oppholdstillatelse uten utsatt innreise, jf. § 3, og omfattes av 
unntak fra innreiserestriksjoner i loven eller forskrift gitt i medhold av loven på 
tidspunktet for innreise  

e) utlendingen er gitt innreisevisum etter utlendingsloven § 12, og omfattes av 
unntak fra innreiserestriksjoner i loven eller forskrift gitt i medhold av loven på 
tidspunktet for innreise 

Dette betyr at adgangen til innreise med innreisevisum og oppholdstillatelse uten 
utsatt innreise reguleres av forslag til endret ordlyd i § 2. Innreisen reguleres av 
gjeldende unntak fra innreiserestriksjoner på innreisetidspunktet. Bestemmelsene 
får også utforming etter samme mønster som innreiserestriksjonsloven § 2 første 
leddbokstav f) om visum, noe som fremstår som hensiktsmessig.  

Bestemmelsene i innreiserestriksjonsloven § 2 første ledd bokstav d) og e) er etter 
lovens system unntak fra innreiserestriksjonene. Forslagets hensikt er slik vi 
forstår det å vise til øvrige unntak fra innreiserestriksjonene. I innreiserestriksjons-
forskriften § 4b er dette løst slik: «… dersom de på innreisetidspunktet omfattes av 
andre unntak fra innreiserestriksjoner i midlertidig lov om innreiserestriksjoner for 
utlendinger av hensyn til folkehelsen eller forskrift gitt i medhold av loven». Vi 



 

Side 2 av 3 

 

foreslår at denne formuleringen tas med i forslaget til endring i 
innreiserestriksjonsloven § 2 bokstav d) og e). 

Når innreiseadgangen for personer som har fått oppholdstillatelse er avhengig av 
regelverket på innreisetidspunktet, kan det stilles spørsmål ved om det er 
hensiktsmessig å ta stilling til innreiseadgangen og innreisevisum på 
vedtakstidspunktet. Vi mener dette likevel har en praktisk verdi for brukerne å få 
UDIs vurdering av situasjonen på vedtakstidspunktet, slik det er i dag.  

For å synliggjøre at vedtak der utlendingen etter innreiserestriksjonsloven § 3 
tredje ledd får adgang til innreise uten utsettelse ikke gir automatisk unntak fra 
innreiserestriksjonene på et senere innreisetidspunkt, forslår vi at det av hensyn til 
sammenhengen og informasjon vises til § 2 første ledd bokstav d) og e) i § 3 
tredje ledd, for eksempel slik: 

Utlendinger som omfattes av unntak i § 2 første ledd bokstav c eller annet 
ledd, eller av unntak gitt i medhold av loven, skal likevel gis adgang til 
innreise uten utsettelse og kan få utstedt innreisevisum. For å ha rett til 
innreise må utlendingen også omfattes av unntak fra innreiserestriksjoner i 
loven eller forskrift gitt i medhold av loven på tidspunktet for innreise, jf. § 2 
første ledd bokstav d og e.  Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om 
innreise for utlendinger med oppholdstillatelse. 

Lovhjemmel til Innreiserestriksjonsforskriften § 4c 

I høringsnotatet punkt 6.1 som gjelder endringen i innreiserestriksjons-
forskriften § 4 c står det i åttende avsnitt: «Bortvisningsregelen som nå 
foreslås hjemlet i innreiserestriksjonsloven, og som allerede er innført i 
innreiserestriksjonsforskriften med hjemmel i smittevernloven, innebærer at 
utenlandske borgere (med noen unntak) kan bortvises for slike regelbrudd». 

Innreiserestriksjonsforskriften § 4c kan i dag endres med hjemmel i 
smittevernloven § 7-12. Det fremgår ikke i forslag til lov- og forskriftsendring i 
punkt 8 at hjemmelsgrunnlaget er endret, slik vi forstår forslaget går ut på i 
punkt 6.1.  

Praktiseringen av unntaket for utlending som skal gjennomføre avtalt eller fastsatt 
samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn 

Høringsnotatet foreslår et nytt unntak i innreiserestriksjonsforskriften § 4c andre 
ledd bokstav d). UDI har fått spørsmål fra politiet om praktiseringen av unntaket 
om samvær med barn. Vi legger til grunn at unntaket både omfatter tilfeller der en 
forelder selv skal gjennomføre avtalt eller fastsatt samvær og delt bosted, og 
tilfeller der en forelder skal tilrettelegge for den andre forelderens samvær. Vi 
legger videre til grunn at også tilrettelegging av samvær ved henting og bringing er 
omfattet av unntaket for karanteneplikten i forskrift om smittevern mv. ved 
koronautbrudd § 6d. Vi forstår dette som intensjonen med regelverket. Vi foreslår 
at det tydeliggjøres i innreiserestriksjonsforskriften og/eller i ikrafttredelses-
rundskrivet.  

 

 

Med hilsen 
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Stephan Mo 
avdelingsdirektør 
 Ina Knarvik Hørnes 
                                                                     seksjonssjef 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har derfor ingen 
signatur.  

Brevet sendes kun elektronisk. 

 


