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Høringssvar fra Kirkerådet - Høring om midlertidige 
innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen 

 
Kirkerådet for Den norske kirke ønsker med dette å besvare høringsnotatet av 18. mai 2020 
om «Midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen». 
 
Innledningsvis vil vi bemerke at vi har stor forståelse for at det under gjeldende 
omstendigheter er korte høringsfrister. Likevel mener vi fristen på 48 timer fremstår som 
urimelig kort. De foreslåtte innreiserestriksjonene er svært omfattende og får store følger for 
mennesker som til vanlig har rett til å oppholde seg i Norge.  
I tillegg har det siden mars vært gjennomført strenge restriksjoner som forslagene i dette 
høringsnotatet er en videreføring av. Departementet har derfor allerede arbeidet med disse 
restriksjonene over tid. Sett i lys av alvorlighetsgraden av restriksjonene – slik også 
høringsnotatet redegjør for - burde det vært gitt noe lengre frist for høringssvar.  
 
På denne bakgrunn blir også vårt høringssvar noe skjematisk og kort.  
 
Utvidet mulighet for familiegjenforeninger 
 

Kirkerådet har merket seg at forslaget i liten grad tar hensyn til familier og 
familiegjenforeninger. Der familier og barn er nevnt er det i tilknytning til unntak for EØS-
borgere og noen særskilte yrkesgrupper. Forslaget nevner unntak for mindreårige som ellers 
ville vært uten nødvendig omsorg dersom innreise hadde blitt nektet (s. 14). Kirkerådet 
ønsker at dette også gjelder for øvrige familiemedlemmer. Det er kanskje ekstra viktig under 
rådende forhold at barn og deres foresatte må prioriteres og gis unntak fra 
innreiserestriksjonene. Usikkerhet knyttet til hvor lenge restriksjonene vil vare er etter vårt 
syn en ekstra belastning for barn og deres familiemedlemmer.  
 
Den norske kirke har ansatte innen ulike yrkesgrupper i kirken – for eksempel innen 
kirkemusikk – som kommer fra tredjeland og som naturlig vil måtte oppholde seg i Norge 
også under pandemien. Vi ønsker også her unntak for innreise – og som tidligere nevnt - 
særlig i tilfeller som omfatter barn. Slik forslaget nå foreligger gjelder unntak her kun for 
samlivspartner til norsk statsborger og eventuelle barn de har sammen (s. 14).  
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Det er også andre tilfeller som knytter seg til familiegjenforening som ikke er nevnt i forslaget 
og som Kirkerådet ønsker unntak for. Det gjelder: 

− Familiemedlemmer til flyktninger som har fått opphold i Norge,  

− Familiemedlemmer som befinner seg i faktisk fare eller er i områder og land med 
usikker og farlig situasjon.  

 
Kirkerådet ønsker at tilfeller som de ovenfor blir tatt inn i den midlertidige lovteksten.  
 
Praktisk er det verdt å understreke at forutsetningene som ligger til grunn for 
familiegjenforeninger under normale forhold også er gode under denne pandemien, bl.a. 
siden karantenetid kan gjennomføres i familienes eget hjem.  
 
Avslutning 
 

Forslaget har i første omgang en mulig varighet frem til 1. januar 2021. I den sammenheng 
vil Kirkerådet bemerke at vi tar det for gitt at midlertidigheten ved lovendringene etterleves. 
Det innebærer at restriksjonene så snart som mulig – etter helsemyndighetenes 
anbefalinger – gradvis oppmykes og til slutt oppheves. Vi ser gjerne at dette gjøres – om 
mulig – før den angitte dato. Kirkerådet ser også at det kan være behov for unntak fra 
forvaltningsloven, men vil bemerke at dette i størst mulig grad bør unngås.  
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Ingrid Vad Nilsen  
Direktør, Kirkerådet Steinar Ims 
 Seniorrådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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