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Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat
Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet å forlenge virketiden for de
midlertidige bestemmelsene om koronasertifikat i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot
smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 4A. De midlertidige bestemmelsene om
bruk av koronasertifikat ble innført ved lov 11. juni 2021 nr. 66 som trådte i kraft samme dag.
Vi må være forberedt på endret smittesituasjon og at det kan bli nødvendig å gjeninnføre
strenge smitteverntiltak. Beredskapen må fremdeles være høy og vi må kunne reagere effektivt. Opprinnelig skulle bestemmelsene om koronasertifikat oppheves seks måneder etter
ikrafttredelse. Ved endringslov 29. november 2021 ble virketiden forlenget til 1. juli 2022.
Departementet mener det av beredskapshensyn er nødvendig å åpne for bruk av
koronasertifikat også utover enn dette.
Departementet foreslår i dette høringsnotatet også en justering av ordlyden i den midlertidige
forskriftshjemmelen for regler om koronasertifikat § 4A-2 andre ledd. Endringen skal
presisere forholdet mellom § 4A-2 og lovens regler om smitteverntiltak, ved å tydeliggjøre
skillet mellom avgrensning av smitteverntiltak og bruk av koronasertifikat som
dokumentasjon. Koronasertifikat kan brukes som dokumentasjon i tilknytning til
smitteverntiltak som skiller mellom persongrupper ut ifra vaksinasjonsstatus, gjennomgått
covid-19 eller testresultat (differensierte smitteverntiltak).
Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende
etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 406

Avdeling
Helserettsavdelingen

Saksbehandler
Sverre Engelschiøn
22 24 87 50

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. 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.
Frist for å avgi høringsuttalelse er fredag 4. mars.

Med hilsen

Elisabeth Salvesen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Sverre Engelschiøn
fagdirektør
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