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Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om
endringer i smittevernloven (portforbud).
Forslaget i høringsnotatet er utarbeidet og sendes på høring i fellesskap med Helse- og
omsorgsdepartementet.
Regjeringen ønsker med forslaget i dette høringsnotatet å sikre at vi har nødvendige
fullmakter til å iverksette også portforbud som smitteverntiltak mot covid-19, forutsatt
at det viser seg å være strengt nødvendig for å trygge folkehelsen. Med «portforbud»
menes her et forbud mot å oppholde seg på steder hvor allmennheten kan ferdes.
Med høringsforslaget inviterer regjeringen til en bred debatt om det bør fremmes et
lovforslag om portforbud for Stortinget, om innretningen av og vilkårene for et
eventuelt portforbud og om hvordan Stortinget bør involveres.
Forslaget går ut på at regjeringen innenfor klare og strenge rammer kan gi forskrift om
portforbud for å forebygge og motvirke overføring av sykdommen covid-19 når det er
«strengt nødvendig av hensyn til å trygge folkehelsen». I høringsnotatet legges det til
grunn at et portforbud bare vil kunne være aktuelt i ekstreme tilfeller, og bare der alle
andre aktuelle tiltak er forsøkt eller vurdert som utilstrekkelig. Det kan heller ikke
gjelde i et større geografisk område eller i større omfang enn strengt nødvendig.
En forskrift om et portforbud kan etter forslaget gjelde i inntil 21 dager og kan
forlenges med inntil 14 dager om gangen. Portforbudet skal innrettes slik at det ikke
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stenger for et minimum av menneskelig kontakt for den enkelte. Videre må det gis
unntak blant annet for å sikre ivaretakelsen av kritiske og viktige samfunnsfunksjoner,
og det må tilrettelegges for at barn og andre sårbare grupper blir ivaretatt.
For å sørge for en demokratisk forankring foreslås det at en forskrift om portforbud
straks skal meddeles Stortinget, som innen sju dager etter vedtakelsen kan oppheve
forskriften helt eller delvis. Meddelelsen til Stortinget foreslås å skulle inneholde en
begrunnelse for forskriften, og denne skal gjøres offentlig. Begrunnelsen skal gi en
vurdering av det smittevernfaglige behovet for forskriften og hvorfor den er strengt
nødvendig og forholdsmessig. Dette inkluderer en begrunnelse for hvorfor andre
smitteverntiltak ikke anses tilstrekkelige.
Frist for å sende inn høringssvar er 31. januar 2021.
Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte
underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter
offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at
høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Ketil Bøe Moen
ekspedisjonssjef
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