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HØRINGSSVAR – FORSLAG TIL ENDRINGER I SMITTEVERNLOVEN 
 
Spørsmålet om innføring av et koronasertifikat reiser en rekke kompliserte problemstillinger 
av juridisk, etisk og politisk art. Det er beklagelig at en slik krevende sak sendes ut på høring 
fra regjeringa med så kort høringsfrist. 
 
NTL har ikke tatt stilling til innføring av et slikt sertifikat, men vil komme med en del 
synspunkter. 
 

• Vi finner det svært underlig at regjeringa i høringsnotatet kategorisk slår fast at det 
ikke vil være urettferdig å innføre lettelser i tiltak for personer som kvalifiserer for 
koronasertifikat. Det er klart at for mange grupper som det siste året har satt sine 
normale liv på vent for å beskytte utsatte grupper, kan det virke svært urettferdig at 
disse utsatte gruppene får lettelser mens de selv må leve videre med strenge 
restriksjoner. Det vises for øvrig til etikkvurderinga som følger med høringsnotatet. 
 

• Vi er i en situasjon med flere hundretusen permitterte og arbeidsledige. Det er av 
stor betydning både for enkeltmennesker, virksomheter og samfunnet at man kan 
åpne samfunnet så raskt som mulig, slik at folk kan komme tilbake i jobb. 
 

• Vi er bekymra for om et slikt sertifikat vil kunne føre til indirekte diskriminering av 
grupper i arbeidslivet. Rettspraksisen det vises til i høringsnotatet synes for øvrig å 
dreie seg om situasjoner der det er tilstrekkelig tilgang på vaksiner, slik at de som 
evt kan nektes f.eks. plass i barnehage selv har valgt å ikke ta vaksine (dvs. i dette 
tilfellet foreldrenes valg). I begynnelsen på juni vil det være svært mange som ikke 
har fått tilgang til vaksine. Vi savner en vurdering av om avveiningene blir 
tilsvarende i en slik situasjon. 

 
• Det er viktig at en innføring av et koronasertifikat ikke fører til for stort press på 

testkapasiteten (slik vi bla. har sett tendenser til i Danmark). Det primære må være 
at vi har ledig kapasitet for å teste der det er mistanke om smitte, slik at man raskt 
kan få utbrudd under kontroll. Det er også viktig å unngå at grupper som står langt 
bak i vaksinekøen vil oppsøke smitterisiko for å kunne få tilgang til lettelsene som 
følger av et koronasertifikat. 

 
• Vi må unngå å komme i en situasjon der det åpnes opp for mye for raskt slik at vi 

får nye runder med nedstengninger og permitteringer. 
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