
Forskrift om endring av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. 

ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) 
Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 27. mai 2021 med hjemmel i lov 5. august 
1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 7-10 og § 7-11, jf. forskrift 27. mars 
2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 25. 
 

I 
I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet gjøres 
følgende endringer: 
 
Ny § 5f skal lyde: 
§ 5f Pålegg til kommuner om å sørge for tilbud om plasser på karantenehotell 

Statsforvalteren kan innenfor sitt fylke pålegge kommuner å sørge for tilbud om 
plasser på karantenehotell. Statsforvalterens myndighet til å gi pålegg skal kun benyttes 
etter at frivillige løsninger er forsøkt. Statsforvalteren skal i vurderingen blant annet 
legge vekt på kommunens: 
a. størrelse og egnethet 
b. tilgang på egnede hoteller 
c. geografiske plassering i forhold til grensepasseringssteder 
d. tilgang til helse- og omsorgstjenester. 
 

Kommuner kan klage på pålegg gitt etter § 5 f første ledd etter reglene i 
forvaltningsloven kapittel VI. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er 

klageorgan for slike pålegg. 
 
Ny § 5g skal lyde: 
§ 5g Kommunenes oppgaver i tilknytning til karantenehotell  
 Kommuner som har ansvar for karantenehotell etter avtale med statsforvalteren 
eller som følge av pålegg etter § 5 f skal:  
a. opprette eget kontaktpunkt for karantenehotellordningen 
b. sørge for nødvendig kontakt med politiet 
c. sørge for transporten fra ankomststedet til karantenehotellet 
d.  påse at hotellet har oversikt over personer som er i innreisekarantene, samt 

sørge for at hotellet registrerer opplysninger etter § 5b fjerde ledd  

e. teste personer som oppholder seg på karantenehotell etter § 4c andre ledd 
f.  i samarbeid med hotellet etablere en kontrollordning for å sikre etterlevelse av 

gjeldende regler og anbefalinger 
    

Kommunens utgifter til å sørge for tilbud om plasser på karantenehotell etter § 5 
f og til å ivareta oppgaver etter andre ledd dekkes av Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap gjennom en refusjonsordning. 
 
§ 25 andre ledd skal lyde:  

Justis- og beredskapsdepartementet kan i forskriften her fastsette krav til 
gjennomføringen av karantenehotellordningen og om at arbeidsgiver og den enkelte skal 

dekke en andel av oppholdsutgiftene. 



 

II 
 
Forskriften trer i kraft straks. 
 


