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Angående innreisebestemmelser til Norge
Det vises til Deres brev datert 11. mai med spørsmål rettet til Norges regjering.
Koronaviruset SARS-CoV-2 har spredt seg mellom mennesker siden 2019 og forårsaker
sykdommen covid-19. Verdens helseorganisasjon erklærte 30. januar 2020 utbruddet av
covid-19 som en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse. Verdens
helseorganisasjon har også definert utbruddet som en pandemi. Etter smittevernloven er
covid-19 en allmennfarlig smittsom sykdom og utbruddet er definert som et alvorlig
utbrudd. Sykdommen har forårsaket en helt ekstraordinær situasjon og det har blitt satt
i verk en rekke smitteverntiltak for å forebygge spredning.
Regjeringens strategi er å håndtere covid-19-pandemien slik at vi til enhver tid har
kontroll på smittespredningen. Kontroll innebærer at sykdomsbyrden er lav og at antall
pasienter er håndterbart. For å ha kontroll med covid-19-pandemien er det avgjørende å
få kontroll med innreisesmitten.
Nasjonalt kontrollsenter for innreisende har en viktig oppgave i å avlaste kommunene
med å følge opp og kontrollere innreisende til Norge. Antallet innreisende overstiger
kommunelegenes og Arbeidstilsynets kapasitet til å ta kontakt med den enkelte.
Kontrollsenteret vil derfor bistå ved å kunne opprette kontakt med et stort antall
innreisende. Kontrollsenteret skal kunne levere tjenestene på en rekke språk, sende ut
automatiske SMSer, ha direkte kontakt med prioriterte grupper og veilede om tiltak ved
symptomutvikling mv.
Nasjonalt kontrollsenter for innreisende er regulert i covid-19-forskriften § 5c. Forskriften
er bl.a. hjemlet i smittevernloven § 4-3. Etter bestemmelsen kan det gis forskrifter for å
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motvirke at smittsomme sykdommer føres inn i landet eller spres til andre land
(karantenetiltak). I forskriftene kan det også fastsettes nærmere krav til undersøkelser,
smittesanering og dokumentasjon i forbindelse med innreise til og utreise fra Norge mv.
Av forskriftsbestemmelsen følger at personer som ankommer Norge fra et område som
medfører karanteneplikt som fastsatt i vedlegg A og som har registrert opplysninger i
innreiseregisteret, kan kontaktes av nasjonalt kontrollsenter for innreisende. Det
nasjonale kontrollsenteret har som formål å redusere innreisesmitte ved å veilede om og
kontrollere etterlevelsen av test- og karantenebestemmelsene. Videre følger det av andre
ledd at Helsedirektoratet er behandlingsansvarlig for nasjonalt kontrollsenter for
innreisende og at opplysninger innsamlet etter § 5b, uten hinder av taushetsplikt kan
utleveres til Helsedirektoratet ved nasjonalt kontrollsenter for innreisende.
Helsedirektoratet ved det nasjonale kontrollsenteret vil også kunne få tilgang til
opplysninger om covid-19-testresultater fra MSIS-registeret, jf. smittevernloven § 2-2
åttende ledd. Personellet ved kontrollsenteret har taushetsplikt etter helsepersonelloven.
Det nasjonale kontrollsenter for innreisende vil kunne videreformidle nødvendige
opplysninger, også fra den innreisende selv, for å sikre smittesporing og etterlevelsen av
karanteneplikten til kommunelegene og Arbeidstilsynet.
Det er kommunen ved kommunelegen som har ansvar for å oppdage, vurdere og håndtere
utbrudd av Covid-19 i egen kommune. Kontrollsenteret skal ikke rapportere til politiet.
Det er kommunelegens ansvar å følge opp personer som har testet positivt på Covid-19,
gjøre smittesporing og iverksette smitteforebyggende tiltak, og eventuelt involvere
politiet. Det er også kommunelegen, i tillegg til politi og arbeidstilsyn, som har ansvar for
å følge opp eventuelle brudd på karantenebestemmelsene.
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