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Høring – midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne
fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse
Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring midlertidige endringer
i lovverket som følge av at det ankommer et høyt antall personer til Norge som er
fordrevet fra sitt hjemland på grunn av krigen i Ukraina.
Krigen i Ukraina har ført til at svært mange mennesker har flyktet fra landet, i all
hovedsak til Ukrainas nærområder. Som følge av massefluktsituasjonen har Norge
innført en ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse for personer fra Ukraina. Det
er allerede registrert langt flere søknader om beskyttelse i Norge enn den opprinnelige
prognosen for ankomster i hele 2022. De høye ankomsttallene fører til utfordringer i
alle ledd, fra registrering av søknader og plass i mottak til bosetting i kommunene.
Situasjonen i Ukraina og nærområdene er uforutsigbar, og det må legges til rette for at
Norge kan motta et vedvarende høyt antall fordrevne. Tallene så langt viser at det i
hovedsak er kvinner, barn og eldre som har kommet til Norge. Dette stiller
kommunene overfor andre utfordringer enn vanlig. Særlig har det betydning at det
kommer svært mange barn og unge.
For å lykkes med både mottak, bosetting og videre oppfølging i en slik situasjon må
enkelte ordninger og tjenester innrettes annerledes enn i en normalsituasjon, noe som
på flere områder krever endringer i lovverket. Forslagene skal blant annet legge til rette
for hurtig bosetting, og at de fordrevne fra Ukraina får et godt opphold i Norge og raskt
kan delta i det norske samfunnet.
I høringsnotatet foreslår departementet midlertidige endringer i plan- og
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bygningsloven, integreringsloven, barnevernloven, opplæringslova, pasient- og
brukerrettighetsloven, spesialisthelsetjenesteloven og helse- og omsorgstjenesteloven.
Det foreslås også enkelte forskriftsendringer. På noen områder er behovet for
regelendringer vurdert uten at det er funnet grunn til å foreslå endringer. Det er
ønskelig med høringsinstansenes syn også på disse spørsmålene. Alle forslagene i
høringsnotatet er midlertidige og foreslås opphevet senest 1. juli 2023.
Regelendringene som foreslås i høringsnotatet, knytter seg til ulike departementers
ansvarsområder, og er utarbeidet av det enkelte fagdepartementet. Forslagene sendes
samlet på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet for å gi et helhetlig bilde av
behovet for regelendringer som følge av de høye ankomsttallene. At forslagene høres
samlet, påvirker ikke ansvarsfordelingen mellom departementene. Vi ber om at de som
har innspill til ulike deler av høringsnotatet, inndeler høringssvaret med utgangspunkt i
kapittelinndelingen i høringsnotatet så langt dette er mulig.
Fristen for å sende inn høringssvar er 12. april 2022. Det har vært nødvendig å sette
en såpass kort høringsfrist for at et lovforslag raskt kan fremmes for Stortinget.
Situasjonen er uforutsigbar, og det er nødvendig å få oppdaterte og tilpassede regler
raskt på plass.
Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte
underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.
Høringer er åpne, og alle kan inngi høringssvar. Merk at uttalelser er offentlige etter
offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at
høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.
Dersom dette ikke er mulig, må høringssvar sendes til lovavdelingen@jd.dep.no.
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