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Behov for bedre forutsigbarhet for kommunene om endringer i innreisereglene

Det vises til tidligere dialog mellom Justisdepartementet og kommunesektoren om utfordringene i 
sektoren knyttet til innreise, testing og karantene, senest i møte 7. juni mellom departementet, 
statsforvalterne og enkeltkommuner.  

Under pandemien har kommunene opplevd det krevende å få nasjonale regler og råd presentert på 
pressekonferanser, med kort tid til iverksettelse av endringene i regelverket.  Både Koronakommisjonen 
og KS har påpekt at kommunene i større grad burde vært varslet på forhånd ved innføring av og endringer 
i nasjonale tiltak, før disse ble presentert på regjeringens pressekonferanser med svært kort tid til 
iverksettelse. Dette har bedret seg i inneværende år. Men vi opplever at når det gjelder endringer i 
innreisereglene, med konsekvenser for kapasitet på teststasjoner og på karantenehotellplasser, er det 
fortsatt stort behov for at regjeringen gir kommunene bedre varslingstid fra tiltak besluttes til de 
iverksettes.     
 
Vi savner en kanal for dialog og involvering av kommunene i forkant av at tiltak iverksettes. Dette 
skaper store utfordringer for kommunene, og medfører høyere konfliktnivå enn nødvendig, både ved 
grensene og i karantenehotellene. I ytterste konsekvens påvirker det tilliten til myndighetene, både 
nasjonalt og lokalt. 
 
Vi forventer at gjenåpning av samfunnet både i Norge og resten av Europa vil medføre behov for nye 
regelendringer ut over sommeren. Vi vil derfor på det sterkeste oppfordre Justisdepartementet om å 
ta initiativ til å etablere en kanal for tidlig og målrettet dialog med de aktuelle kommunene i forkant av 
nye regelendringer. KS bistår gjerne med tilrettelegging av dette.  

 
Denne henvendelsen undertegnes av kommunene i KS storbynettverk, av Ullensaker kommune som 
vertskommune for Oslo lufthavn Gardermoen, av Halden kommune som er ansvarlig for teststasjonen på 
Svinesund, og av KS. Det er gode grunner til å anta at også øvrige kommuner med ansvar for testing på 
grensen og karantenehoteller deler de synspunkter som framkommer i dette brevet.   
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