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Til  
Justis- og beredskapsdepartementet 
 
Innspill fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om forslag om endringer 
i smittevernloven (portforbud) 
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill i 
denne saken. Vi mener at ungdom har fått for lite taletid i pandemien, og håper 
dere vil høre på våre refleksjoner. 
 
Sentralt ungdomsråd representerer ungdom i hele Oslo, og vi, og alle vi 
representerer, har gjennom pandemien fått kjenne på kroppen hvor inngripende 
tiltakene har vært. Fritidstilbudene våre har blitt tatt fra oss, helsetilbudene vi 
vanligvis har tilgjengelig på skolen er begrenset, vi har hatt hjemmeskole, vi er 
ensomme, engstelige og lei; i det hele tatt er det tatt mange avgjørelser som går 
utover oss. Nå er vi opptatt av at smitteverntiltakene som iverksettes skal gå minst 
ut over oss unge. Samtidig mener vi at det er bedre med mange strenge tiltak 
over kort tid, enn lange perioder med forholdsvis strenge tiltak, slik vi har i Oslo nå.. 
 
Vi mener også at det er naturlig å ta tak i importsmitten før man vurderer å innføre 
portforbud eller andre inngripende tiltak. 
 
Vi mener at portforbud er et mye bedre smitteverntiltak enn å stenge skolene. Det 
er veldig viktig at portforbudet ikke innføres i tillegg til hjemmeskole, da dette kan 
føre til ensomhet, isolasjon og på sikt ødelegge ungdoms mentale helse. 
 
Vi tenker at dersom man går for en tidsavgrenset variant (f.eks. portforbud mellom 
kl. 21 og 06), vil det kunne ha bedre effekt, og føre med seg færre negative 
konsekvenser enn det rød sone eller full hjemmeskole har. Vi ser at 
kunnskapsdepartementet nå har åpnet for mer hjemmeskole, og det er vi veldig 
uenige i. Vi føler oss allerede isolert og ensomme på hjemmeskole, og det er 
demotiverende å sitte foran en skjerm hele dagen. Vi mener at det å holde skolene 
åpne er en investering i vår psykiske helse, og at dette må prioriteres sterkest av 
alt. 
 
Vår oppfatning er at det er fester og sosiale sammenkomster som er størst 
smittekilde. Derfor mener vi det er naturlig å sette inn et portforbud for å unngå 
denne typen sammenkomster.  
 

Møllergata 3 D, Oslo      www.ungmed.no     24 14 98 30      sur@ungorg.no 
 

http://www.ungmed.no/
mailto:sur@ungorg.no


 
 

Vi mener at det aldri bør innføres et 100 % portforbud, men at et slikt forbud bør 
begrenses til spesifikke tider på døgnet. Dette for å hindre at folk føler seg isolerte 
og ensomme. 
 
Oppsummering 
Sentralt ungdomsråd i Oslo mener:  

● at regjeringen må begrense importsmitte før andre strengere tiltak 
iverksettes 

● at det alltid bør være førsteprioritet å holde skolene åpne  
● at det aldri må innføres et 100 % portforbud, men at det kan være aktuelt 

med et tidsbegrenset forbud. 
 
 

Vi håper innspillene våre er nyttige i arbeidet videre med saken. Ta gjerne kontakt 

hvis dere har oppfølgingsspørsmål! 

 

Beste hilsener fra 

Sentralt ungdomsråd i Oslo 
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