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1 Innledning 

1.1 Koronapandemien har fremkalt de mest inngripende tiltak i fredstid 

Ved utbruddet av den pågående koronapandemien i mars, innførte norske myndigheter de 
sterkeste og mest inngripende tiltakene i fredstid. Siden utbruddet startet, har pandemien så 
langt krevd over 1,1 millioner menneskeliv globalt hvorav nærmere 300 i Norge. 
 
Selv om liv står på spill og krisen er langt fra over, er det viktig å reflektere over erfaringer og 
lære underveis. Det er nemlig ikke bare folkehelsen som har blitt satt på en ekstraordinær 
prøve. Rettsstatens robusthet har også blitt testet grundig gjennom denne krisen. 
  
 
1.2 I krisetider oppstår spenninger mellom styrings- og rettighetsjuss 

Inngripende smittevernstiltak har naturligvis en rettslig dimensjon. I denne dimensjonen blir 
balansen mellom styringsjussen og rettighetsjussen satt på spissen. Da koronapandemien 
medførte en betydelig maktforskyvning fra Storting til regjering, blant annet gjennom en egen 
«kriselov»1, ble styringsjussen styrket på bekostning av rettighetsjussen. Dette har aktualisert 
temaet for denne oppgaven, nemlig myndighetenes behov for styringsrom for å beskytte fol-
kehelsen under en pandemi og det individuelle frirom innenfor dette styringsrommet. 
 
 
1.3 Leserveiledning 

I kapittel 2 trekker jeg frem noen utvalgte eksempler på tiltak som henholdsvis statlige og 
kommunale myndigheter har iverksatt og som har begrenset bevegelsesfriheten under korona-
pandemien. Utvalget av eksempler viser hvordan myndighetenes styring har utartet seg på be-
kostning av bevegelsesfriheten. I kapittel 3 drøfter jeg i hvilken utstrekning myndighetene har 
anledning til å begrense bevegelsesfriheten i lys av relevant lovgivning på området. I gjen-
nomgangen påpeker jeg en del sentrale skranker for myndighetenes anledning til å begrense 
bevegelsesfriheten. Videre belyser jeg utslagene av disse skankene på eksemplene nevnt i ka-
pittel 2, herunder flere inngrep av tvilsom lovlighet. I kapittel 4 drøfter jeg i hvilken utstrek-
ning borgernes bevegelser bør kunne begrenses under pandemier. Her tar jeg til orde for at 
terskelen for inngrep bør heves, at folkesuverenitet bør være hovedregelen og at lokal selvsty-
ring bør vike for sentral styring ved bekjempelse av smittespredning. 

                                                
1 Koronaloven 
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2 Eksempler på offentlige inngrep i bevegelsesfriheten 

2.1 Et utvalg av inngrep fra nasjonale myndigheter 

2.1.1 Regjeringen innførte strengere grensekontroll 

Regjeringen kunngjorde i en pressemelding2 14. mars at den ville stenge grensen for utlen-
dinger uten oppholdstillatelse. Tiltaket ble gjennomført ved at en ny forskrift3 trådte i kraft 15. 
mars med «virkning for personer som ankommer riket» fra dagen etter. På folkemunne er for-
skriften referert til som «bortvisningsforskriften». 
 
Den nye bortvisningsforskriften fikk noen konsekvenser som Justis- og beredskapsdeparte-
mentet presiserte i rundskriv datert 15. mars4. I korthet skulle alle utlendinger uten oppholds-
tillatelse, og som ikke ellers var unntatt fra bestemmelsene, vises bort fra grensen «uten nær-
mere vurdering av hvilken smittefare de individuelt utgjør». Forskriften var blant annet hjem-
let i smittevernloven § 7-12. Lovbestemmelsen gir Kongen en «særskilt fullmakt» til å sette 
gjeldende lov helt eller delvis ut av kraft om nødvendig i krisesituasjoner hvor folkehelsen 
står på spill. 
 
Mot slutten av juni erstattet regjeringen bortvisningsforskriften med en ny forskrift om innrei-
serestriksjoner5. Av rundskriv av 29. juni6 fremgår det at den nye forskriften ikke innebar en 
endring av gjeldende innreiserestriksjoner. Fra å være hjemlet i helse- og omsorgsrett7, som 
gir Kongen en særskilt fullmakt, ble restriksjonene i stedet hjemlet i utlendingsrett8 uten bruk 
av særskilt krisefullmakt. Restriksjonene ble videreført frem til 1. november i medhold av en 
ny midlertidig særlov9 som Stortinget hadde vedtatt etter en hurtig saksbehandling. 
 
 
2.1.2 Regjeringen innførte hytteforbud 

Med vekslende hell oppfordret regjeringen først folk til å reise hjem fra hyttene sine i midten 
av mars. Da ikke alle etterkom oppfordringen, innførte regjeringen et forbud mot å overnatte 

                                                
2 Regjeringen (2020) 
3 Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen 
4 Justis- og beredskapsdepartementet (2020a) 
5 Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen 
6 Justis- og beredskapsdepartementet (2020b) 
7 Smittevernloven §§ 7-12 og 1-2 
8 Utlendingsloven § 18 tredje ledd andre punktum 
9 Midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen 
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på fritidseiendom utenfor egen kommune, det såkalte «hytteforbudet». Forbudet innebar at 
kommunene ikke fikk adgang til å gi dispensasjon fra bestemmelsen. 
 
Hytteforbudet ble innført 15. mars gjennom en forskrift10 som i første omgang varte i seks da-
ger. Regjeringen endret forskriften noen dager senere gjennom en endringsforskrift11 og 
denne ble så gitt en varighet på 16 dager. Forskriftene om hytteforbudet ble hjemlet i smitte-
vernloven § 4-3 og vedtatt i medhold av Kongens «særskilte fullmakt» for krisesituasjoner, jf. 
smittevernloven § 7-12. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet begrunnet hytteforbudet med at helsetjenestene i hyttekom-
muner ikke hadde kapasitet til å hånd om hyttebeboere i tillegg til egne innbyggere12. 
 
 
2.2 Et utvalg av inngrep fra kommunale myndigheter 

2.2.1 Aure kommune innførte karantene for innreisende fra sør 

Aure er en liten kommune med om lag 3 500 innbyggere13 lengst nord i Møre og Romsdal 
fylke. Den 27. mars kunngjorde kommuneoverlegen14 en rekke kommunale vedtak fattet i 
medhold av smittevernloven § 4-1. Ett av vedtakene innebar at innreisende fra åtte fylker sør 
for Aure ble ilagt to ukers hjemmekarantene etter ankomst. Vedtaket trådte i kraft dagen etter 
at det ble fattet og ville vare i én uke, jf. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d. 
 
Aure kommune var langt ifra den eneste kommunen som innførte en såkalt «søringkaran-
tene». Den 2. april kunne NRK rapportere at 71 av 80 nordnorske kommuner hadde valgt å 
beholde «søringkarantene»15. De kommunale vedtakene var imidlertid omstridte og ble heftig 
debattert i både lokale og nasjonale medier. «Har det rablet for nordlendingene?» var tittelen 
på et innlegg av sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, i Avisa Nordland 26. mars16. Sø-
ringkarantene er «ulovlig frihetsberøvelse» kunne NRK Troms og Finnmark melde 21. 
mars17. 

                                                
10 Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Co-

vid-19 
11 Forskrift om endring i forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i 

anledning utbrudd av Covid-19 
12 Helse- og omsorgsdepartementet (2020b) 
13 Statistisk sentralbyrå (2020) 
14 Romijn (2020) 
15 Johansen (2020) 
16 Stavrum (2020) 
17 Kråkenes (2020) 
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2.2.2 Molde kommune innførte besøksforbud hos utviklingshemmede 

Marianne Oma er eneste foresatte til sin 32-årige multifunksjonshemmede datter uten språk. 
Ifølge en artikkel publisert av NRK 31. mars18, orienterte Molde kommune verger og pårø-
rende i brev av 13. mars om innføring av besøksforbud i kommunale bofellesskap. Kommu-
nen begrunnet vedtaket med behovet for å verne sårbare personer i risikogrupper mot korona-
smitte. Alle beboere i kommunale bofellesskap ble ansett for å være i en risikogruppe. 
 
Saken til Oma ble omtalt i VG 28. september19. Dette skjedde i kjølvannet av at samme avis 
20. september i saken «Besøksforbud»20 avslørte at tilsvarende vedtak hadde blitt fattet i 133 
kommuner «over hele Norge». De kommunale vedtakene hadde rammet over 2 400 utvik-
lingshemmede bare i mars og april. Helseministeren kunngjorde først i slutten av mai at helse- 
og omsorgsinstitusjonene ikke lenger skulle praktisere besøksstans. 
 
Praksisen med besøksforbud skjedde til tross for protester fra så vel Norsk Forbund for Utvik-
lingshemmede21 som Sivilombudsmannen22. Etter VGs avsløringer kommenterte Helle Ceci-
lie Palmer, journalist i Agenda Magasin, at «(...) kommuner skjøv koronafrykten foran seg da 
de innførte besøksforbud (...)»23. 
 
 

3 Myndighetenes adgang til å innskrenke bevegelsesfriheten 

3.1 Smittevernlovens bestemmelser om bevegelsesfriheten 

3.1.1 Covid-19 ble klassifisert som en «allmennfarlig smittsom sykdom» 

Den norske smittevernloven trådte i kraft i 1995 og avløste da en rekke eldre lover24. I smitte-
vernloven § 1-3 gir loven en legaldefinisjon av «allmennfarlig smittsom sykdom», som har 
fått en særstilling i flere av lovens bestemmelser. Av legaldefinisjonen fremgår det blant annet 
at en slik sykdom er «særlig smittsom», kan «opptre hyppig», ha «høy dødelighet» eller kan 
gi «alvorlige eller varige skader». Sykdommer som truer folkehelsen, vil typisk falle innenfor 
legaldefinisjonen. 
 

                                                
18 Roaldseth (2020) 
19 Berg (2020b) 
20 Berg (2020a) 
21 Gitlesen (2020) 
22 Harlem (2020) 
23 Palmer (2020) 
24 NOU 2012:17 s. 12 
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Hvilke sykdommer som faktisk er omfattet av legaldefinisjonen, fastsetter Helse- og omsorgs-
departementet ved forskrift, jf. smittevernloven § 1-4. Dette gjorde Helse- og omsorgsdeparte-
mentet allerede 31. januar da det meddelte at koronaviruset ble definert som en «allmennfarlig 
smittsom sykdom»25. 
 
 
3.1.2 Utvidet reguleringsadgang for «allmennfarlige smittsomme sykdommer» 

Smittevernloven legitimerer en rekke muligheter for myndighetene til å gripe inn i statsborge-
res alminnelige bevegelsesfrihet ved utbrudd av «allmennfarlige smittsomme sykdommer». 
Det er imidlertid en forutsetning at smittevernstiltak ligger innenfor lovens formål, å verne be-
folkningen mot smittsomme sykdommer. Ikke ethvert inngrep som begrunnes ut fra lovens 
formål, vil være tillatt. Smitteverntiltak må ha en «klar medisinskfaglig begrunnelse» og 
eventuelle tvangstiltak forutsetter en vurdering av forholdsmessighet i hvert enkelt tilfelle, jf. 
smittevernloven § 1-5. 
 
Blant kommunale tiltak som er direkte hjemlet i lovens ordlyd og knyttet til «allmennfarlig 
smittsom sykdom», finner vi i smittevernloven § 4-1 blant annet møteforbud, stenging av 
virksomheter, begrensinger i kommunikasjon, isolering og andre kortvarige begrensinger i be-
vegelsesfrihet. Da Aure kommune innførte «søringkarantene», var det nettopp i medhold av 
smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d. 
 
Av forståelige årsaker har det oppstått tvil rundt lovligheten av «søringkarantenene». Hoved-
utfordringen med slike inngripende restriksjoner, er at de favner meget bredt og til dels blindt. 
I ytterste konsekvens kan slike restriksjoner begrense bevegelsesfriheten til friske borgere 
med smittefrykt som eneste begrunnelse. Når avveiningen mellom samfunnets interesser og 
individuelle rettigheter blir for ubalansert, trekkes lovligheten i tvil. 
 
Etter sin ordlyd er smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d en snever unntaksbestemmelse 
som kun kan gis sju dagers virkning om gangen. Bestemmelsen vil neppe legitimere mer lang-
varige inngrep i bevegelsesfriheten. 
 
 
3.1.3 Delegering av myndighet fra lovgivende til utøvende statsmakt 

I den utstrekning smittevernloven ikke gir direkte lovhjemmel for nødvendige tiltak, er 
Kongen gitt anledning til å gi forskrifter innenfor spesifikke områder. For eksempel hjemler 

                                                
25 Helse- og omsorgsdepartementet (2020a) 



6 
 

smittevernloven § 4-3 Kongens adgang til å regulere karantenebestemmelser gjennom for-
skrifter. 
 
Det forannevnte hytteforbudet var et nasjonalt tiltak som begrenset bevegelsesfriheten og som 
ble hjemlet i blant andre smittevernloven § 4-3. Det er imidlertid verd å merke seg at Helse- 
og omsorgsdepartementet begrunnet hytteforbudet med at helsetjenestene i hyttekommuner 
ikke hadde kapasitet til å ta hånd om hyttebeboere i tillegg til egne innbyggere. Forbudet var 
med andre ord ikke begrunnet direkte ut fra smittevernhensyn, for eksempel forebygging av 
smittespredning. En begrunnelse basert på kommunenes manglende beredskap til å håndtere 
en eventuell spredning, innebærer i beste fall en indirekte kobling til smittevern. I en ade-
kvansvurdering vil inngrep med for indirekte eller fjerntliggende kobling til smittevern kunne 
bli erklært ulovlige. 
 
 
3.1.4 «Særskilt fullmakt» til Kongen når lovbestemmelsene ikke strekker til 

I smittevernloven finnes det en sikkerhetsventil for de tilfeller loven ikke gir myndighetene 
tilstrekkelig handlingsrom til å takle en krise som truer folkehelsen i fredstid. Kongen er nem-
lig gitt en «generalfullmakt» i smittevernloven § 7-12. Lovbestemmelsen gir Kongen en «sær-
lig fullmakt» til å «gi bestemmelser av lovgivningsmessig innhold» i situasjoner hvor det has-
ter å innføre tiltak for å verne folkehelsen mot konkrete trusler. Lovbestemmelsen gir også 
Kongen fullmakt til å sette gjeldende lov helt eller delvis ut av kraft om nødvendig. Ordlyden 
i bestemmelsen er generelt utformet og nevner ikke spesifikke virkemidler, for eksempel ka-
rantene, isolasjon eller andre begrensinger i bevegelsesfrihet. Av ordlyden fremgår det imid-
lertid at bestemmelsen er meget snever. For eksempel er det et vilkår at det er «fare ved opp-
hold», jf. smittevernloven § 7-12 første punktum. Følgelig gir bestemmelsen lovgivende kom-
petanse til den utøvende statsmakt, en kompetanse som den lovgivende statsmakt normalt har 
enerett til. Formålet er å muliggjøre en hurtig og slagkraftig beskyttelse av folkehelsen. Av 
forarbeidene26 fremgår det at fullmakten er tuftet på prinsippene som gjelder kongens full-
makter under krig. Lovgiver forutsatte at fullmakten bare blir brukt i en «alvorlig nasjonal kri-
sesituasjon» i fredstid. 
 
Blant de forannevnte eksemplene på tiltak med inngripende virkning, ble både innskjerpet 
grensekontroll og hytteforbudet hjemlet i smittevernloven § 7-12. Mens hytteforbudet fikk 
Kongens særskilte fullmakt som et tillegg til andre hjemler, ble innskjerpingen av grense-
kontrollen i mars utelukkende gitt i medhold av Kongens fullmakter. Dette skjedde imidlertid 

                                                
26 NOU 1990:2 s. 266 
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i en tidlig fase av smitteutbruddet. Etter hvert som regjeringen fikk tid til å områ seg, ble bru-
ken av generalfullmakten faset ut til fordel for andre hjemmelsgrunnlag knesatt av lovgiver. 
 
 
3.2 Andre relevante rettskilder av betydning for bevegelsesfriheten 

3.2.1 EØS-avtalens bestemmelser om bevegelsesfrihet 

EØS-avtalens hoveddel regulerer «de fire friheter» innad i det indre markedet, jf. EØS-loven 
§ 1. De fire friheter omfatter varer, tjenester, personer og kapital. I smittevernsammenheng er 
det spesielt karantenebestemmelser som begrenser den frie flyten av personer på tvers av lan-
degrenser. Personer som oppholder seg lovlig innenfor EØS, kan også betraktes som motta-
kere av tjenester i landet de befinner seg i. Dermed kommer reglene om både personer og tje-
nester til anvendelse.  
 
I EØS-retten er det klare utgangspunktet at skranker for den frie flyten av «de fire friheter» 
må være legitimert gjennom avtalens bestemmelser eller på annen måte rettferdiggjort. For 
personer fremgår hovedregelen av ordlyden «[f]ri bevegelighet for arbeidstagere skal gjen-
nomføres», jf. EØS-avtalen artikkel 28 første ledd. Av denne bestemmelsens tredje ledd frem-
går det imidlertid at det er tatt forbehold for «begrensninger som er begrunnet ut fra hensynet 
til» bl.a. «folkehelsen». Når det gjelder etableringsretten, har EØS-avtalen også et tilsvarende 
traktatfestet unntak for restriksjoner begrunnet ut fra hensynet til bl.a. folkehelsen, jf. EØS-
avtalen artikkel 33. For tjenester kommer også EØS-avtalen artikkel 33 til anvendelse, jf. 
EØS-avtalen artikkel 39. 
 
For alle unntak til hovedregelen om fri flyt, stiller EØS-retten krav til egnethet og proporsjo-
nalitet27. I praksis betyr dette at restriksjoner som er begrunnet ut fra hensyn til folkehelsen, 
for eksempel smittevernstiltak, må være egnet til å beskytte folkehelsen. Videre er det et vil-
kår at samme grad av beskyttelse, ikke kan oppnås med mindre inngripende tiltak. Det er i ut-
gangspunktet opp til hvert land å definere sine egne nivåer av beskyttelse. Det er med andre 
ord ingen krav til harmoni innad blant landene i EØS når det gjelder beskyttelsesgrad. 
 
EU- og EFTA-domstolene er tilbakeholdne i prøvingen av staters skjønnsutøvelse i saker som 
omhandler folkehelse. I en sak om reduksjon av den visuelle eksponeringen av tobakkspro-
dukter i butikkhyller, fastslo EFTA-domstolen at det er opp til de nasjonale domstolene å av-
gjøre hvorvidt mindre inngripende restriksjoner kan oppnå samme beskyttelse av folkehelsen, 

                                                
27 Sejersted (2011) s. 382 
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jf. Philip Morris-dommen28. Selv om denne saken gjaldt restriksjoner på vareflyt, gjelder til-
svarende regler for restriksjoner knyttet til fri bevegelighet for personer. 
 
Som det fremgår av ovennevnte, er det anledning for norske myndigheter til å fastsette regule-
ringer som begrenser bevegelsesfriheten for personer innad i EØS ut fra hensyn til folkehel-
sen. Ved å innrette den skjerpede grensekontrollen mot «utlending uten oppholdstillatelse et-
ter utlendingsloven», og vanne kontrollen ut med en rekke unntak for EØS-borgere29, unngikk 
imidlertid norske myndigheter å havne på kanten av gjeldende EØS-rett. Å stoppe alle EØS-
borgere ved grensen over lengre tid av frykt for smittespredning, ville neppe passert propor-
sjonalitetstesten som alle inngrep må bestå. 
 
 
3.2.2 Grunnlovfestede bestemmelser om bevegelsesfrihet 

I Grunnlovens kapittel om menneskerettigheter inngår det en egen bestemmelse om bevegel-
sesfrihet i Grunnloven § 106. Utgangspunktet er at personer som oppholder seg lovlig i lan-
det, også fritt kan «bevege seg innenfor rikets grenser». Dette er ingen absolutt rettighet etter-
som den «i stor utstrekning»30 må avveies mot andre rettigheter, for eksempelretten til privat-
liv, jf. Grunnloven § 102, jf. EMK artikkel 8, og retten til å nyte sin eiendom i fred, jf. EMK 
protokoll 1, artikkel 1. 
 
Rettighetene i Grunnloven kapittel E kan begrenses eller reguleres etter mønsteret som følger 
av unntakshåndteringen i fra andre ledd i EMK artikkel 8, 9, 10 og 11. Vilkårene er at et slikt 
inngrep «har hjemmel i lov, er nødvendig for å ivareta nærmere angitte legitime formål og er 
forholdsmessig»31. For rettsanvendere vil både samsvar med legalitetsprinsippet, jf. Grunnlo-
ven § 113, og oppfyllelse av nødvendighetskriteriet i de fleste tilfeller være ukompliserte av-
gjørelser. I sammenheng med smittevern og folkehelse, er det den sistnevnte forholdsmessig-
hetsbetraktningen som blir satt på spissen. Om denne vurderingen uttalte Høyesterett i Maria-
dommen32 at den «må ha for øye balansen mellom de beskyttede individuelle interessene på 
den ene siden og de legitime samfunnsbehovene som begrunner tiltaket på den andre». I juri-
disk teori er det tatt til orde for at inngrep som reduserer grunnlovfestede rettigheter, må være 
begrunnet ut fra «tungtveiende samfunnsmessige hensyn»33 eller hensynet til andres rettighe-
ter eller friheter. 

                                                
28 Sak E-16/10, dom av 12. desember 2011 i EFTA-domstolen 
29 Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger av hensyn til folkehelsen 
30 Dok.nr. 16 (2011–2012) s. 198 
31 Føllesdal (2017) s. 79 
32 Rt-2015-93 (Maria), avsnitt 60 
33 Føllesdal (2017) s. 80 
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Av ovennevnte følger det at offentlige inngrep som begrenser individets bevegelsesfrihet, må 
passere en høy terskel. En pandemi utgjør imidlertid en alvorlig trussel mot folkehelsen. I en 
rettighetsbalansering vil det derfor være tungtveiende argumenter på begge sider av saken. 
 
Hytteforbudet ble begrunnet ut fra hensynet til overbelastning av det lokale helsevesenet. Å 
forby overnatting på en hytte som for eksempel ligger 15 minutters kjøring hjemmefra, bare 
fordi man på veien har passert en kommunegrense, kan vanskelig sies å være et proporsjonalt 
inngrep. Et mindre inngripende tiltak som kunne oppnådd samme grad av beskyttelse, kunne 
vært et påbud om å benytte helsetjenestene i egen bostedskommune. Som dette eksempelet 
illustrerer, er det utfordrende å definere enkle og velbalanserte inngrep som ikke svekker indi-
viduelle rettigheter i uforholdsmessig stor grad. Ideelt sett skal det i tillegg være mulig å 
håndheve inngrepene på en effektiv måte, både for myndighetene og for borgerne. I etterpå-
klokskapens lys er det lett å se at flere av de hurtige beslutningene myndighetene tok i startfa-
sen av krisen, kunne vært bedre innrettet og begrunnet. 
 
 
3.2.3 Menneskerettskonvensjonens bestemmelser om bevegelsesfrihet 

Bevegelsesfrihet nevnes vanligvis ikke som en av de mest sentrale menneskerettene. Dette 
kan ha sammenheng med at friheten i mange sammenhenger tas for gitt. Bevegelsesfriheten 
inngikk imidlertid blant de grunnleggende menneskerettighetsprinsippene som Lønning-utval-
get34 foreslo å grunnlovfeste i 2014. Mange andre land har også anerkjent bevegelsesfrihet 
som en menneskerett i sine respektive grunnlover. Allerede i 1948, da FNs generalforsamling 
vedtok Verdenserklæringen om menneskerettigheter, ble bevegelsesfrihet regulert i erklæ-
ringens artikkel 13. 
 
Artikkel nr. 2 i tilleggsprotokoll nr. 4 til Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) 
gjelder retten til, og innskrenkninger av, bevegelsesfriheten. Videre inneholder også artikkel 
12 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP), jf. menneskerettsloven § 2 tredje 
punkt, bestemmelser om bevegelsesfriheten. Bestemmelsene i begge disse konvensjonene 
gjelder som norsk lov og ved motstrid går bestemmelsene i konvensjonene foran annen lov-
givning, jf. menneskerettsloven § 2, jf. § 3. 
 
Det er ingen vesentlige forskjeller i måten bevegelsesfrihet er regulert på i EMK og Grunnlo-
ven. Som utgangspunkt kan en statsborger som har lovlig opphold i en stat, bevege seg fritt 
innad i staten og forlate den uten at myndigheter griper inn. Retten til å forlate en stat må ikke 
forveksles med retten til adgang til en stat. I motsetning til Grunnloven § 106, inkluderer 
                                                
34 Dok.nr. 16 (2011–2012) s. 62 
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EMKs bestemmelser vilkår for innskrenkninger av bevegelsesfriheten. Riktignok foreslo Løn-
ning-utvalget en generell begrensningshjemmel35 til den norske Grunnloven. Til tross for at 
dette forslaget ikke ble vedtatt, gjelder det like fullt i norsk rett en lovfestet adgang til be-
grensninger. EMK er nemlig gjort gjeldende som norsk lov, jf. menneskerettsloven § 2. 
 
I sammenheng med smittevern er det unntak for innskrenkninger som begrunnes ut fra hensy-
net til å «beskytte helse», jf. EMK protokoll 4, artikkel 2, tredje ledd. I SP-konvensjonen ar-
tikkel 12, tredje ledd, er tilsvarende ordlyd «beskytte (...) den offentlige helse». Selv om det er 
mindre forskjeller mellom ordleggingen i hhv. EMK og SP-konvensjonen, er det «ikke grunn 
til å tro at det er noen realitetsforskjell mellom konvensjonene» rundt adgangen til å begrense 
bevegelsesfriheten36.  
 
Av rettspraksis fra EMD fremgår det at terskelen for begrensninger av bevegelsesfriheten er 
høy. Av dommen i sak 28975/0537 fremgår det at et inngrep må være nødvendig i et demokra-
tisk samfunn, svare til et pressende samfunnsmessig behov, være proporsjonalt med legitime 
formål og dessuten være underbygget av grunner som er relevante og tilstrekkelige. Også in-
nen EMK står forholdsmessighet som et sentralt prinsipp ved tolking og anvendelse av kon-
vensjonen. Forholdsmessighetskravet er innfortolket i kravet om at inngrepet må være «nød-
vendig i et demokratisk samfunn». 
 
Ovennevnte drøfting viser at det etter gjeldende internasjonal rett er anledning for norske 
myndigheter å begrense bevegelsesfriheten til statsborgere av hensyn til folkehelsen. Terske-
len for å gjøre slike inngrep, er imidlertid høy. Ikke ethvert inngrep vil være lovlig, selv om 
det er begrunnet ut fra hensyn til folkehelsen.  
 
 

4 Hvordan bevegelser bør reguleres under pandemier 

4.1 Så fritt som mulig, så begrenset som strengt nødvendig 

Lovligheten av flere av eksemplene som er presentert i kapittel 2, fremstår som diskutabel. 
Dette følger dels av drøftelsene i kapittel 3. Blant eksemplene i kapittel 2, inngikk også be-
søksforbudet som Molde kommune innførte hos utviklingshemmede. Begrunnelsen for dette 
forbudet inkluderte ingen referanse til noe hjemmel og tiltaket rammet beboere og deres pårø-
rende temmelig vilkårlig. Forbudet forutsatte at alle funksjonshemmede var ekstra sårbare for 
smitte. At en slik forutsetning hadde åpenbare brister, forhindret ikke forbudet fra å bli 

                                                
35 Dok.nr. 16 (2011–2012) s. 74 
36 Dok.nr. 16 (2011–2012) s. 199 
37 Khlyustov mot Russland  
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gjennomført med hard hånd. Med forbehold om at vurderingene beror på sparsommelige fak-
tiske og rettslige grunnlag, er det rimelig tvil rundt lovligheten av flere av de offentlige inn-
grepene på bevegelsesfriheten under koronapandemien. 
 
Tvilsom lovlighet rundt offentlige inngrep er ingen ønskelig situasjon. Etter mitt syn løses 
dette best ved at myndighetene søker å begrense graden av inngripende regulering av borger-
nes bevegelser under pandemier til et minimum. Full bevegelsesfrihet bør være hovedregelen 
(«så fritt som mulig») og alle inngrep bør anses som unntak på snevre vilkår («så begrenset 
som strengt nødvendig»). 
 
En regel om at myndighetene må avstå fra å bruke inngrep som ikke når opp til en «strengt 
nødvendig»-terskel, kan utledes av både Grunnloven og smittevernloven de lege lata. Likevel 
følger det av tidligere drøftelser at ikke alle offentlige inngrep under koronapandemien opp-
fylte strenge nødvendighetsvilkår. Jeg tar derfor til orde for at terskelen for nødvendighetsvur-
deringen bør heves, eksempelvis gjennom skjerpet domstolskontroll, presisering av lovens 
ordlyd eller utstedelse av forskrifter. 
 
 
4.2 Så folkesuverent som mulig, så regjeringsstyrt som strengt nødvendig 

En sentral del av rettssikkerheten innebærer at myndighetsinngrep må ha hjemmel i lov, jf. le-
galitetsprinsippet i Grunnloven § 113. Av dette prinsippet følger det at lover og regler må 
være vedtatt før de kan bli håndhevet. Under koronapandemien har vesentlig makt blitt over-
ført fra Stortinget til regjeringen. Dette har skjedd gjennom utvidede fullmakter og «Lex Ko-
rona»38, en egen fullmaktslov som var i kraft mellom 27. mars og 27. mai i mangelen av en 
permanent krisefullmaktslov39. I medhold av koronaloven kunne den utøvende makt, Kongen 
i statsråd, endre 62 nærmere bestemte lover uten å gå veien om Stortinget dersom tiden ikke 
tillot ordinær saksgang for lovendringer. Under koronapandemien har også regjeringen brukt 
Kongens «generalfullmakt» i smittevernloven § 7-12 ved flere anledninger til tross for en sær-
skilt høy terskel for slik anvendelse. Siden slik anvendelse ikke fordrer samtykke fra full-
maktsgiver i den konkrete situasjonen, mener jeg det er god grunn til å utfordre regjeringens 
nødvendighetsvurdering i disse tilfellene. Det er særlig betenkelig at regjeringen benyttet kri-
sefullmaktshjemmelen som et tillegg til andre hjemler. En slik anvendelse kan fremstå som en 
fordekt helgardering i tvilstilfeller. Bruk av en krisefullmaktshjemmel bør være forbeholdt re-
elle kriser, ikke tvilstilfeller. 
 

                                                
38 Koronaloven 
39 NOU 2019:13 
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At lovgivende makt forskyves fra Stortinget til regjeringen, svekker åpenbart rettssikkerheten. 
For eksempel innebærer det at domstolenes kontrollfunksjon blir svekket når kontrollen blir 
begrenset til å prøve om regjeringen har fulgt sine egne lover, lover som den selv kan endre. 
Den utøvende statsmakt har fra før meget stor makt, blant annet gjennom delegert myndighet 
til å fastsette forskrifter i medhold av en rekke lover. Terskelen for å konsentrere enda mer 
makt hos regjeringen, bør være høy. 
 
Under pandemier vil fort hensynet til å avverge en krise, eller til å begrense negative konse-
kvenser av en krise, bli altoverskyggende for offentlige myndigheter. Med forventninger om å 
fremstå som handlekraftig og resolutt, må myndighetene fatte mange beslutninger på kort tid 
og basert på mangelfullt beslutningsgrunnlag. Nettopp i slike situasjoner, hvor beslutningsta-
kere står under press og dømmekraften blir utfordret, er det avgjørende at vi har et robust 
statsapparat med kontrollmekanismer og åpenhet som grunnleggende bærebjelker. I motsatt 
fall vil et overdrevet fokus på styringsjuss fort kunne gå på bekostning av individuelle rettig-
heter generelt og individets bevegelsesfrihet spesielt. Jeg mener rettighetsjussen fortjener en 
mer fremtredende plass i vår rettsorden enn som så, selv under pandemier.  
 
Skal myndighetene gjøre inngrep i borgernes bevegelsesfrihet, mener jeg at de beste grunner 
taler for at dette i størst mulig utstrekning bør skje i medhold av lover vedtatt av den lovgi-
vende statsmakt. Skal regjeringen selv ta over Stortingets oppgave med å endre lover, bør det 
være tvingende nødvendig, av kort varighet og som en absolutt siste utvei. Hvis det er utford-
rende for Stortinget å samles fysisk, bør det i stedet være mulig for Stortinget å vedta nye lo-
ver på enklere måter under pandemier. En lovendring kan for eksempel lempe på mekanis-
mene som sikrer en optimal stortingsbehandling av lovforslag. Blant disse mekanismene fin-
ner vi eksempelvis kravet om fysisk oppmøte i Stortingsbygningen og kravet om to voteringer 
med tre dagers mellomrom. En suboptimal behandling av lovforslag i krisesituasjoner er etter 
mitt syn en bedre løsning enn at lovgivende makt forskyves fra Stortinget til regjeringen. 
 
 
4.3 Så sentralt som mulig, så lokalt som nødvendig 

I pressede situasjoner, som under pandemier, må vi være varsomme med å forkaste de funda-
mentale prinsippene som rettsstaten er tuftet på. I forbindelse med organisering av et effektivt 
smittevern, byr det kommunale selvstyret på visse utfordringer. Kommunene har et betydelig 
lokalt selvstyre innenfor offentlige helse- og omsorgstjenester gjennom primærhelsetjenesten. 
Dette illustreres av de forannevnte eksemplene fra Aure kommune og Molde kommune. Når 
landet består av over 350 kommuner, blir fragmenteringen av kompetanse på smittevernområ-
det åpenbar. Dette vil fort gi seg utslag i ulike vurderinger fra kommune til kommune med 
hensyn til hvilke inngrep som bør iverksettes og hvordan de bør gjennomføres. 
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For å effektivt styre bekjempelsen av smittespredning under en pandemi, mener jeg at sentral 
styring bør være hovedregelen og at lokal selvstyring bør være unntaket. Det kreves betydelig 
faglig og administrativ innsats for å både kartlegge smittesituasjonen fortløpende og iverksette 
treffsikre smittevernstiltak. Det har formodningen mot seg at et desentralt styringsapparat skal 
ha kompetanse, ressurser og gjennomføringsevne i enhver krok av landet. Er sentralstyrt smit-
tevern vil dessuten ha bedre forutsetninger for å spre erfaringsbasert læring, noe som er essen-
sielt under pandemier. 
 
Koronapandemien har tidvis medført en offentlig konfliktakse mellom sentrale og lokale 
myndigheter. Det var for eksempel helseministeren som måtte rydde opp i lovstridige besøks-
forbud i kommunale omsorgsboliger. Slikt er både unødvendig og uheldig. Under pandemier 
må det offentlige stå mer samlet og tale med én tunge. 
 
 

5 Avslutning 

5.1 Summen av frivillighet og tvang blir avgjørende 

Jo mer inngripende offentlige tiltak, desto mer utmattende vil borgerne oppleve unntakssitua-
sjonen. Når en krise blir langvarig, slik covid-19-bekjempelsen har vist seg å bli, er det spesi-
elt viktig å sette strengere nødvendighetsvilkår for offentlige inngrep, verne om inngrepenes 
demokratiske legitimitet og unngå tvetydighet overfor borgerne. 
 
Blir offentlige inngrep for omfattende, risikerer rettsstaten en forvitring av lovlydigheten blant 
borgerne. Dette kan bli kontraproduktivt for målet om å beskytte folkehelsen. Det er summen 
av privat frivillighet og offentlig tvang og som til slutt avgjør resultatet. 
 
 
5.2 Heller gulrot enn pisk 

I denne oppgaven har jeg rettet et kritisk søkelys på regulering av bevegelsesfrihet under pan-
demier. I dette søkelyset trer den offentlige iveren etter å bruke maktmidler overfor borgerne 
tydelig frem. Jeg mener myndighetene med fordel kan være mer tilbakeholdne med å svinge 
pisken og i større grad bruke gulrøtter for å redusere smittefarlig adferd blant borgerne. 
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