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Svar på covid-19 oppdrag fra HOD 186 - Ytterligere åpning for
familiebesøk
Oppdraget fra HOD
Oppdrag nr. 186 til Helsedirektoratet - ytterligere åpning for familiebesøk
Iht. gjeldende regelverk om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, er det
unntak for tredjelandsborgere som har fått oppholdstillatelse i familieinnvandring til Norge, og som
dermed skal bosette seg her. Det vises til Helsedirektoratets svar på oppdrag 81 punkt 4 av 4. juni
2020 for en vurdering av innreise for denne gruppen. Familieinnvandrere fra tredjeland vil imidlertid
være omfattet av karanteneplikt etter covid-19-forskriften.
Det er også unntak fra innreiserestriksjonene for følgende tredjelandsborgere som skal komme på
besøk (altså ikke noe krav om at de skal bosette seg her), under forutsetning av at de kan
dokumentere oppholdssted for gjennomføring av innreisekarantene i tråd med covid-19-forskriften:
 Ektefelle, registrert partner eller samboer
 Barn eller stebarn under 21 år til person bosatt i Norge
 Foreldre eller steforeldre til barn under 21 år bosatt i Norge
 Etablerte kjærester
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet bes om å foreta en vurdering av om også følgende
tredjelandsborgere kan gis rett til innreise, uavhengig av hvilket land de kommer fra:






Barn og stebarn over 21 år
Foreldre og steforeldre til barn over 21 år
Besteforeldre og stebesteforeldre
Etablerte kjæresters barn
Ektefelle, registrert partner, samboer og barn til norsk borger som er bosatt i utlandet, og
som reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren

Det er uvisst hvor mange personer det kan være snakk om. Statistisk sentralbyrå har bekreftet at de
ikke har statistikk med oversikt over antall utenlandske borgere som reiser til Norge for å besøke
familie her. Mange vil være visumfrie og kan reise til Norge uten at norske myndigheter har oversikt
over formålet deres med besøket her. Det gjelder blant annet borgere av USA, Australia, Canada,
Bosnia-Hercegovina, Montenegro, Serbia, Ukraina og mange latin-amerikanske land. Når det gjelder
visumpliktige utlendinger, så ble det i 2019 innvilget 26 559 visum der formålet («purpose of travel»)
var å besøke familie og venner. I statistikken skilles det altså ikke mellom familie og venner. Det må
kunne legges til grunn at en åpning for familiebesøk potensielt vil kunne omfatte svært mange
personer, og mange flere enn de 2 500 personene det ble anslått at åpningen for familieinnvandrere
ville omfatte, jf. første avsnitt ovenfor.
Det kan forutsettes at det ikke er aktuelt å gjøre unntak fra karantenereglene, og at det også for disse
gruppene må være et krav om at man kan dokumentere oppholdssted for gjennomføring av
karantene. Det antas at mange vil legge opp til å bo hjemme hos sine familiemedlemmer. Det må
videre antas at en del foreldre til voksne barn / besteforeldre kan være i risikogruppen for alvorlig
forløp av covid-19 grunnet høy alder.

I tillegg bes det om en vurdering av en åpning for følgende utlendinger:
 EU-borgere som er bosatt i tredjeland
Heller ikke for denne gruppen er det aktuelt å gjøre unntak fra karantenereglene.
Frist: 7. oktober 2020 kl. 12.00.
Kontaktperson i Justis- og beredskapsdepartementet: Kaja Kolvig.
Kontaktperson i Helse- og omsorgsdepartementet: Atle Gøhtesen.

Innspill til svar fra FHI
FHI mener det ikke er en smittevernfaglig grunn til å begrense ankomst til Norge fra
tredjeland, så lenge de gjennomfører karantene etter ankomst.
Det er lavere forekomst av covid-19 i Norge enn i mange andre land, og helsetjenesten har
hittil hatt god kapasitet til å behandle pasienter. Det er lite trolig at dette bildet vil endre seg
stort dersom det åpnes for innreise for nye grupper, så lenge de gjennomfører karantene og
tester seg ved symptomer. Disse gruppene vil trolig bo hos familiemedlemmer i
karanteneperioden, og familiemedlemmene har noe økt risiko for å bli smittet dersom de
tilreisende utvikler symptomer. Det vil derfor være viktig med god informasjon om hvordan
man kan redusere risiko for smitte og hvordan man kan teste seg i Norge.
Ved å åpne for rett til innreise fra den spesifiserte listen med familietilknytning, vil
tredjelandsborgere kunne komme til Norge for familiebesøk. Det vises til at personer fra
visumfrie land allerede trolig har kunnet komme på familiebesøk til Norge ved at reisens
formål ikke kartlegges ved ankomst. Visumsøknad gir en god anledning til å informere om
karanteneplikt ved ankomst til Norge, og det er således noe større risiko for at informasjonen
ikke tilflyter personer fra visumfrie land som ankommer Norge (for familiebesøk eller andre
formål).
Det er heller ikke grunn til å begrense ankomst til Norge for EU-borgere som er bosatt i
tredjeland.
WHO har uttalt at reiserestriksjoner kun bør innføres midlertidig og målrettet for å flate ut
epidemikurven og minske presset på helsetjenesten. Å hindre slektninger å besøke familie i
Norge er et svært inngripende tiltak. Pandemisituasjonen forventes å vare lenge, og FHI
mener reiserestriksjonene til Norge nå bør være på samme nivå som før pandemien, men
med tillegg av innreisekarantene for reisende fra land med høy forekomst av covid-19 («røde
områder») og områder som ikke kan gi tilstrekkelig dokumentasjon på smittesituasjonen.

Helsedirektoratets vurdering:
Helsedirektoratet slutter seg til FHIs anbefaling over. Forutsetningen er at de kan dokumentere
oppholdssted for gjennomføring av karantene. Konklusjonen er den samme som i Helsedirektoratets
svar på oppdrag 81 punkt 4 av 4. juni 2020.

