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Pålegg om å sørge for tilbud om plasser på karantenehotell for 
innreisende 

 

Statsforvalteren i Oslo og Viken pålegger Lillestrøm kommune å sørge for tilbud om plasser på 
karantenehotell etter forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet 
(covid-19-forskriften) § 5 f første ledd. Bestemmelsen ble tilføyd ved en forskriftsendring 27. mai 
2021 og trådte i kraft straks. 

Kapasiteten i den etablerte ordningen for karantenehotell for innreisende fra utlandet er sterkt 
presset. Etter forsøk på å finne løsninger basert på frivillighet, og i dialog med flere kommuner i 
regionen, statsforvaltere i andre fylker og nasjonale myndigheter ser Statsforvalteren i Oslo og Viken 
det som nødvendig å pålegge Lillestrøm kommune å sørge for tilbud om plasser på karantenehotell 
for innreisende. 

 

I vår begrunnelse for pålegget har vi lagt til grunn følgende vurdering. 

Størrelse og egnethet 

Kommunen er en av fylkets største kommuner og den største av kommunene som grenser til 
flyplasskommunen Ullensaker. I det store bildet, og basert på de vurderingene som er gjort, er det 
slik Statsforvalteren ser det, Lillestrøm kommune som er den best egnede til å avlaste Ullensaker 
kommune. 

Tilgang på egnede hoteller 

Det finnes hoteller i kommunen som er egnet til formålet. Som eksempel har det stengte hotellet 
Moxy X Meeting Point på Hellerudsletta 436 rom. 
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Geografiske plassering i forhold til grensepasseringssteder 

Med en geografisk plassering i nærheten av Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) ligger kommunen 
gunstig til for å ta imot reisende fra hovedflyplassen uten at de reisende må fraktes langt fra 
flyplassen. Grenseovergangen på OSL er den som på nåværende tidspunkt tar imot flest reisende 
med plikt til å oppholde seg på karantenehotell.  

Tilgang til helse- og omsorgstjenester 

Lillestrøm kommune har over tid hatt høyt smittetrykk og belastning på sine helse – og 
omsorgstjenester, men med en nedgang siden smittetopp medio mars. Kommunen har det siste 
halvåret jobbet for å bygge opp testkapasiteten sin og rapporterer å ha god kapasitet på sine 
testsentre. Videre rapporterer kommunen per 25. mai 2021 at de har god kapasitet i helsetjenestene 
(fastlege, legevakt, institusjoner og hjemmesykepleie) og det er ingen smittede pasienter i 
kommunens tjenester. Vi vil likevel bemerke at kommunen har hatt høyt smittetrykk, belastede 
tjenester og strenge smitteverntiltak i vår. 

Vi ber kommunen kontakte hoteller innen sitt geografiske område så snart som råd og holde oss 
orientert om den videre framdriften. 

Kostnadene med å etablere driftsavtaler med hotellene og kostnadene med driften av 
karantenehotell dekkes av staten, inklusive ekstra arbeidsinnsats og andre innsatsfaktorer som 
kommunen finner nødvendig for å ivareta oppdraget. Det forutsettes videre at kommunen i størst 
mulig grad baserer tiltaket på bruk av kommersielle aktører slik at kommunen unngår omfattende 
driftsmessige oppgaver. Mest mulig av driften må det enkelte hotell sine ansatte sørge for, og 
eventuelt hyre inn ekstra personell for å ivareta logistikk, vektere for å ivareta ordnede forhold og 
støtte til personalet, informasjons- og servicemedarbeidere mv. slik at kravene i rundskrivet om 
karantenehotell overholdes. Hvis det er mulig, bør avtalen omfatte hele hotell for å sikre flest mulig 
rom for karantene. Avtalen bør vare ut over høsten med mulighet til å forlenge ut året. 

Det er ønskelig at kommunen oppretter et minimum av 200-300 rom, helst opp til 1000 rom. 

Ullensaker kommune vil kunne bidra med informasjon og dialog om det praktiske rundt oppdraget. 

Rundskriv om karantenehotell: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-122021-revidert-rundskriv-
omkarantenehotell/id2842010/  

Om innreise til Norge: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-
somskal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-
avkarantene2/id2791503/  

Vi viser for øvrig til covid-19-forskriften § 5g om kommunenes oppgaver i tilknytning til 
karantenehotell. 

Kommunen kan klage på pålegg gitt etter covid-19-forskriften § 5 f første ledd etter reglene i 
forvaltningsloven kapittel VI. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er klageorgan for 
slike pålegg. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren for forberedende klagebehandling. 
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