
Lovvedtak 137
(2019–2020)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 366 L (2019–2020), jf. Prop. 124 L (2019–2020)
I Stortingets møte 12. juni 2020 ble det gjort følgende 

v e d t a k  t i l  m i d l e r t i d i g  l o v

om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

§ 1 Lovens formål og virkeområde
Formålet med loven er å begrense retten til innreise

for utlendinger som ellers vil ha lovlig adgang til innrei-
se etter utlendingsloven, når det er nødvendig for å tryg-
ge folkehelsen ved utbrudd av den allmennfarlige smitt-
somme sykdommen covid-19.

Loven gjelder ikke for norske statsborgere. Loven
gjelder heller ikke statsborgere fra et annet nordisk land
som er bosatt i Norge.

§ 2 Innreise til Norge og bortvisning
Utlendinger har bare rett til innreise dersom 

a) utlendingen er bosatt i Norge med oppholdstilla-
telse eller oppholdsrett etter utlendingsloven

b) utlendingen søker beskyttelse i riket (asyl) eller på
annen måte påberoper en rett til internasjonal
beskyttelse på grunn av fare ved forfølgelse mv., jf.
utlendingsloven § 73

c) utlendingens tilstedeværelse i riket er strengt nød-
vendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift av
kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolk-
ningens grunnleggende behov

d) utlendingen er gitt oppholdstillatelse uten utsatt
innreise, jf. § 3

e) utlendingen er gitt innreisevisum etter utlendings-
loven § 12

f) utlendingen er gitt visum etter utlendingsloven § 10
av norsk vedtaksmyndighet etter 15. mars 2020.

I andre tilfeller kan en utlending gis rett til innreise
dersom særlige grunner tilsier det, slik som særskilt om-
sorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke vel-
ferdshensyn.

Dersom utlendingen kommer til riket eller har reist
inn i strid med loven eller forskriften, kan det treffes
vedtak om bortvisning. Utlendinger som bortvises skal
forlate riket uten ugrunnet opphold.

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om bortvis-
ning og unntak fra innreiserestriksjoner.

§ 3 Utsatt innreise for utlendinger med oppholdstillatelse
For utlendinger som gis oppholdstillatelse i med-

hold av utlendingsloven, kan adgangen til innreise ut-
settes inntil videre.

Utstedelse av innreisevisum, jf. utlendingsloven
§ 12 og utlendingsforskriften § 3-13 første ledd, til vi-
sumpliktig utlending som er gitt oppholdstillatelse, kan
utsettes inntil videre. Utstedelse av innreisevisum kan
også utsettes dersom tillatelsen vurderes tilbakekalt.

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. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler
om innreise for utlendinger med oppholdstillatelse.
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§ 4 Ansvar for utgifter mv.
For utlendinger som i medhold av loven føres ut av

riket gjelder utlendingsloven § 91 første ledd om beta-
ling av utgifter til egen utreise tilsvarende.

Transportøransvaret etter utlendingsloven § 91
tredje ledd gjelder tilsvarende for vedtak om bortvis-
ning etter loven her.

§ 5 Unntak fra andre regler
Forvaltningsloven kapittel IV og V gjelder ikke for

vedtak om bortvisning etter loven her. Reglene om saks-
behandling i utlendingsloven kapittel 11 og utlendings-
forskriften kapittel 17 gjelder bare så langt de lar seg for-
ene med en forenklet og rask behandling av vedtak om
bortvisning. Vedtak etter loven § 3 om utsatt innreise
for utlending som gis oppholdstillatelse, kan ikke påkla-
ges.

Reglene om fritt rettsråd i utlendingsloven § 92 før-
ste ledd gjelder ikke for vedtak om bortvisning etter lo-
ven her.

§ 6 Forenklet saksbehandling for vedtak, begrunnelse, 
vedtaksmyndighet og klage

Vedtak om bortvisning skal være skriftlig. Begrun-
nelsen kan være kort og standardisert. Begrunnelsen
skal angi reglene som vedtaket bygger på. Det skal gis
opplysning om klagerett etter fjerde ledd.

Vedtak kan være muntlig hvis avgjørelsen haster el-
ler skriftlighet av andre grunner ikke er praktisk mulig.
Når vedtaket ikke er skriftlig, skal det gis opplysninger
som nevnt i første ledd. Vedtaksorganet skal bekrefte
vedtaket og dets begrunnelse skriftlig hvis parten ber
om det.

Vedtak treffes av Utlendingsdirektoratet eller politi-
et. Justis- og beredskapsdepartementet kan gi vedtaks-
kompetanse til annen myndighet. Utlendingsdirektora-
tet kan gi nærmere retningslinjer om vedtaksmyndig-
het.

Vedtak om bortvisning kan påklages til Utlendings-
direktoratet, eller til Utlendingsnemnda hvis Utlen-
dingsdirektoratet har truffet vedtak i første instans, et-

ter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Forvaltnings-
loven § 42 om utsatt iverksetting gjelder ikke.

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om saksbe-
handlingen.

§ 7 Utvisning
En utlending uten oppholdstillatelse kan utvises et-

ter utlendingsloven § 66 første ledd bokstav a når utlen-
dingen grovt eller gjentatte ganger har overtrådt innrei-
serestriksjonene i §§ 2 eller 3 eller har gitt vesentlig urik-
tige eller åpenbart villedende opplysninger i forbindel-
se med innreisekontroll eller senere behandling av
spørsmålet om innreiseadgang etter loven her.

§ 8 Tvangsmidler
Reglene om bruk av tvangsmidler i utlendingsloven

kapittel 12 gjelder tilsvarende som ved bortvisning etter
utlendingsloven.

§ 9 Straff
Med bot eller med fengsel inntil seks måneder eller

med begge deler straffes den som
a) overtrer innreiserestriksjonene i § 2 eller 3, eller
b) gir vesentlig uriktige eller åpenbart villedende opp-

lysninger i forbindelse med innreisekontroll eller
senere behandling av spørsmålet om innreisead-
gang etter loven her. 

§ 10 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kong-

en kan gi overgangsbestemmelser.
Loven oppheves 1. november 2020.

§ 11 Endringer i andre lover
I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket
og deres opphold her skal § 18 tredje ledd nytt annet
punktum lyde:
Kongen kan også gi myndighet til politiet eller annen
myndighet til å treffe vedtak om bortvisning av hensyn
til folkehelsen etter utlendingsloven § 17 første ledd
bokstav l.

Tone Wilhelmsen Trøen
president


