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Brev til landets kommuner om innreise fra utlandet - Nye råd og krav som
følge av den nye bekymringsfulle virusvarianten omikron
For å begrense importsmitten ble de generelle kontrollkravene ved innreise skjerpet fra 26.
november. Du kan lese mer om dette her. Som følge av den nye bekymringsfulle virusvarianten
omikron (B.1.1.529) ble kontrolltiltakene for reisende fra spesifikke afrikanske land ytterligere skjerpet
både 27. og 29. november.
Virusvarianten omikron ble først påvist i Botswana den 11. november. Utbruddet er særlig sentrert i
Guatengregionen i Sør-Afrika, hvor det nylig har vært kraftig økning av smitten. Varianten har en lang
rekke mutasjoner, og later til å hurtig utkonkurrere deltavarianten i regionen. Eksperter frykter at
vaksinene kan ha redusert effekt. Det har gått for kort tid til å kunne si noe om i hvilken grad omikron gir
mer alvorlig sykdom hos vaksinerte og uvaksinerte sammenlignet med deltavarianten.
Flere land har iverksatt tiltak som innreiseforbud og stans av flyvninger fra det sørlige Afrika for å
begrense spredning av den nye varianten.

Nye innreisetiltak er innført
Strengere innreisetiltak for innreisende fra Sør-Afrika, Mosambik, Namibia, Zimbabwe, Botswana,
Lesotho, Eswatini og Malawi er innført. Listen over aktuelle land vurderes fortløpende. Det er krav om
innreisekarantene, karantenehotell og testregime for alle innreisende fra disse områdene. For påvist
smittede med omikron er det innført forsterket krav til isolasjon, og skjerpede krav til nærkontakter.
Disse tiltakene gjelder uavhengig av immunitetsstatus (vaksinasjon eller gjennomgått sykdom).
For detaljer rundt bestemmelsene vises til covid-19-forskriften og følgende pressemeldinger:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-innforer-flere-tiltak-for-a-begrense-spredning-avny-virusvariant-til-norge/id2889911/ og
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-tiltak-for-a-forsinke-spredningen-avomikronvarianten-i-norge/id2890028/
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Alle kommuner må kunne tilby test til innreisende. Det forventes økning i antall innreisende med
testplikt etter de nylige regelendringene. Innreisende kan testes ved grensepassering der det er
teststasjon eller i ankomstkommune innen 24 timer etter grensepassering.
Nye tiltak knyttet til innreise vurderes fortløpende.

Spesielt for kommuner med grenseteststasjoner
Det er fra tidligere besluttet at flyplasser med utenrikstrafikk, samt Svinesund og Storskog skal
opprettholde testtilbudet ved grensen. Øvrige kommuner kan, som tidligere, vurdere selv hvorvidt det
er hensiktsmessig å ha teststasjon ved grenseovergangen eller et annet sted i kommunen. Kommunen
må informere reisende om hvor det er mulig å teste seg, dersom det ikke er mulig ved
grenseovergangsstedet.
Som tidligere forventes det at kommunene har tilgjengelig infrastruktur og ressurser til å kunne
reetablere teststasjon ved grensen innen 14 dager ved behov. Det kan komme pålegg til flere om å teste
seg ved innreise.
Regjeringen har bekreftet at alle utgifter knyttet til koronahåndteringen vil bli dekket også i 2022. Dette
gjelder også testing ved grenseoverganger.
Teststasjoner ved grenseoverganger finansieres i 2021 over den statlige tilskuddsordningen for dette.
Øvrig testing av innreisende som ikke skjer på grenseovergangene, finansieres som annet TISK-arbeid.
Man kan søke om tilskudd for utgifter påløpt i 2021 i forbindelse med testing ved grenseoverganger
frem til april 2022.
Helsedirektoratet har anbefalt til departementet at tilskuddsordningene videreføres i 2022, men dette
er ikke endelig avklart. Det er mulig at kostnadsdekningen vil skje på en annen måte.

Oppfølging av personer som har ankommet fra de aktuelle landene:
Som tidligere forventes det at kommunene følger opp innreisende. Oppfølging av innreisende kan gjøres
risikobasert etter informasjon som fremgår av beredskapsregisteret til Nasjonalt kontrollsenter for
innreisende.
Personer som har som har oppholdt seg i de aktuelle landene etter 16. november 2021 og har
ankommet Norge før 27. november 2021 skal så snart som mulig teste seg for SARS-CoV-2 med
testmetoden PCR. Personene skal teste seg selv om vedkommende har testet seg før 27. november
2021. Det anbefales også at de går i innreisekarantene i 10 døgn regnet fra ankomstdato. Enkelte
kommuner har, via statsforvalter, blitt bedt om å følge opp registrerte nyankomne fra de aktuelle
områdene.
Nasjonalt kontrollsenter for innreisende er nå reetablert med 20 veiledere. Senteret prioriterer å ta
kontakt med nye innreisende fra disse områdene som ankommer Norge.
Gjennom innreiseregisteret og beredskapsregisteret til Nasjonalt kontrollsenter for innreisende får
kommunene informasjon om innreisende med karanteneplikt som skal oppholde seg i aktuelle
kommune i karanteneperioden. Plikten til innreiseregistrering ble fra 26. november utvidet til i hovedsak
å gjelde alle innreisende over 16 år. DSB arbeider med å oppdatere IRRS i tråd med de siste endringene
slik at kommunene også får informasjon om innreisende med testplikt.

Politiets grensekontroll
Politiet kontrollerer reisende som ankommer ytre Schengengrense som tidligere og veileder om test- og
karantenekravet. Ved indre Schengengrense vil kontrollen gjennomføres med stikkprøver. Fra 26.
november fikk politiet en utvidet hjemmel til å kontrollere innreiseregistreringen og EU-
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koronasertifikatet. Innreisende har plikt til å vise kvittering fra innreiseregistreringen og EUkoronasertifikatet til politiet ved forespørsel. Det kan være grunnlag for bortvisning hvis kravene ikke
følges og alle innreisende kan bøtelegges dersom kravene ikke følges.
Politiet har opplyst til Helsedirektoratet at de i tillegg til kontroll av innreisende fra ytre Schengen, vil
intensivere kontrollen av innreisende som kommer fra destinasjoner der det er økt risiko for import av
omikronsmitte.

Karantene og karantenehotell
Innreisende fra de aktuelle landene med innskjerpede innreisetiltak skal gjennomføre innreisekarantene
på karantenehotell. Dette gjelder også for alle fullvaksinerte og innreisende som har gjennomgått
sykdom. Ved negativt resultat på PCR-test tatt tidligst 3 døgn etter innreise kan resten av
innreisekarantenen gjennomføres på annet egnet oppholdssted hvor det er mulig å unngå nærkontakt
med andre. Ved negativ PCR-test tatt tidligst 7 døgn etter innreise kan karantenen avsluttes.
Ettersom mye tyder på at den nye varianten er mer smittsom/spredningsdyktig, bør innreisende fra de
aktuelle landene holdes adskilt fra andre gjester. Dette kan oppnås ved å innkvartere dem i en egen del
av hotellet, eller ved å benytte et separat hotell.

Særskilt om transport til og fra karantenehotell
Smitterisiko antas å øke ved transporttid, reisens lengde og mulighet for kontakt med andre under
reisen. Målet med de innskjerpede innreisetiltakene er å hindre videre smitte og spredning av den nye
varianten. I utgangspunktet bør innreisende fra aktuelle områder få tilbud om karantenehotell i
nærheten av ankomststedet. Kommunene, i samråd med statsforvalterne, vurderer selv etter lokale og
regionale forhold hvordan det er hensiktsmessig å innrette karantenehotellene og transport.
Reisende som per i dag har plikt til karantenehotell antas primært å ankomme lufthavner med
utlandstrafikk. Kommuner med karantenehotell i tilknytning til lufthavner bør tilrettelegge for
smittevernfaglig forsvarlig transport fra flyplassen til karantenehotellet for denne gruppen innreisende.
Mer informasjon om smittevernfaglig forsvarlig transport finnes i "Rutine for isolering av personer som
får påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge".
For personer som har testet seg ut av karantenehotell, er det tillatt å benytte kollektivtransport til
stedet der resterende innreisekarantene skal gjennomføres. Dersom slik reise skal gjennomføres mer
enn 24 timer etter at negativ PCR-prøve ble tatt, bør det tas en hurtigtest før avreise.

Særskilt om smitteverntiltak på karantenehotell
Vi har foreløpig lite kunnskap om den nye virusmutasjonen. Det er holdepunkter for at varianten er mer
smittsom, men vi antar at smitte foregår etter samme prinsipper som ved tidligere varianter. Inntil vi har
mer kunnskap, anbefaler vi de samme smitteforebyggende tiltakene i karantenehotell som tidligere,
men med økt årvåkenhet, ikke minst når det gjelder avstand, munnbind, lufting og håndhygiene.
Gjestene bør holde seg på rommet i størst mulig grad, og i alle tilfeller unngå kontakt med andre.
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direktør
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