
 
 

 

Det kongelige nærings- og fiskeridepartement 
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Org no. 912 660 680 

Høring – utarbeidelse av regjeringens pakker med smitteverntiltak 

Covid-19-pandemien har snart vart i to år, og i denne perioden har det vært innført og avvik-

let en rekke smittevernstiltak. I nåværende fase av pandemien beveger samfunnet seg over i 

en fase hvor man skal finne måter å leve med smitten, ikke slå den ned. Det påvirker både 

hvilke smitteverntiltak som iverksettes og hvilke ordninger som settes i verk for å dekke tap 

de virksomhetene som er mest rammet av smitteverntiltakene påføres.  

 

Som tidligere opplyst forbereder regjeringen pakker med smitteverntiltak som skal benyttes 

ved behov for å innføre smittevernstiltak under covid-19-pandemien. Formålet med tiltaks-

pakkene er å bidra til bedre forankring, forutsigbarhet og avveiing mellom samfunnsmessig 

nytte, kostnader og effekt ved bruk av smitteverntiltak.  

 

Regjeringen legger til grunn at pakkene skal være et overordnet rammeverk som skal ligge 

klare ved mulige smitteutbrudd og nye virusvarianter. Beslutninger om valg av tiltaksnivå og 

tiltakspakke skal baseres på en helhetlig vurdering, herunder faglig oppdatert grunnlag fra 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Tiltaksbyrde- og effekt må vurderes på bakgrunn 

av den gjeldende situasjonsforståelsen og tiltakspakkene vil evt. måtte tilpasses den aktuelle 

situasjonen nært opp til tidspunktet for iverksettelse. Tiltak som iverksettes skal være basert 

på en «klar medisinskfaglig begrunnelse», «nødvendig av hensyn til smittevernet» og frem-

stå «tjenlig etter en helhetsvurdering», jf. smittevernloven § 1-5. 

 

Tiltakspakkene skal først og fremst være i beredskap og et redskap for fremtidige beslut-

ninger om tiltaksnivå og endringer i tiltak, både ved behov for innstramminger og lettelser. De 

skal derfor ses i sammenheng med regjeringens arbeid med en langsiktig strategi og bered-

skapsplan for håndteringen av covid-19. 
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Vedlagt følger utkast til tiltakspakker. Før det tas beslutning om det nærmere innholdet i pak-

kene ønsker regjeringen at berørte virksomheter vurderer og kommer med innspill til skis-

sene. Vi ønsker særlig innspill til om overordnet vurdering av konsekvenser av tiltakene på 

ulike nivå i tiltakstabellen, vurdering av risiko for smitte i deres bransje/sektor – og hva som 

er de viktigste risikoreduserende tiltakene. Vi ønsker også virksomhetenes vurdering av inn-

retning av tiltakene ved ulike nivåer i tiltakstabellen for å få størst mulig kontaktreduserende 

gevinst. Vi ber også om synspunkter knyttet til hvilke kompensasjonstiltak som er mest effek-

tive for de virksomhetene som vil kunne bli særlig rammet av smittevernstiltakene. I denne 

sammenheng ber vi om at det tas utgangspunkt i at grunnlaget for kompensasjonstiltakene 

er at samfunnet må finne ut hvordan man kan leve med viruset fremover.  

 

Når det er aktuelt å innføre smittevernstiltak, vil formålstjenligheten av å differensiere smitte-

verntiltak ut fra om den enkelte er vaksinert, har gjennomgått sykdom eller har testet negativt 

som alternativ til generelle smitteverntiltak, vurderes. Differensierte smitteverntiltak ut fra vak-

sinestatus mv. inngår derfor vedlagte tabell med tiltakspakker som ett av flere forhold som 

skal vurderes. Vi ber om virksomhetenes synspunkter på bruk av differensierte smitteverntil-

tak, og krav om koronasertifikat som dokumentasjon i den forbindelse. Det bes særlig om 

innspill til hvilke hensyn og forventet nytte og synspunkter på hensiktsmessig innretning.  

 

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har vurdert spørsmål om differensiering ut fra vak-

sinestatus i oppdrag 604 (se særlig sidene 17-23). Oppdraget finnes her:  

Oppdrag 604 og 601B - regulering av arrangementer og serveringssteder ut fra vaksinesta-

tus.pdf (helsedirektoratet.no) 

 

Også følgende oppdrag kan være relevante:  

Oppdrag 590 - Helhetlig vurdering av situasjonen og vurdering av behov for justering i nasjo-

nale smitteverntiltak.pdf (helsedirektoratet.no) 

Oppdrag 554 - Innenlandsk bruk av koronasertifikat - del 1.pdf (helsedirektoratet.no) 

Oppdrag 554 - Innenlandsk bruk av koronasertifikat - del 2.pdf (helsedirektoratet.no) 

 

Nærings- og fiskeridepartementet ber om innspill innen 11. februar. Innspillene kan sendes til 

postmottak@nfd.dep.no.  

 

 

Med hilsen 

 

 

    

Jan Christian Vestre 

Næringsminister 

Bjørnar Selnes Skjæran 

Fiskeri- og havminister 
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https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20590%20-%20Helhetlig%20vurdering%20av%20situasjonen%20og%20vurdering%20av%20behov%20for%20justering%20i%20nasjonale%20smitteverntiltak.pdf/_/attachment/inline/1f8fc59d-4373-4e94-919b-a2f4a01e1496:9d50c663f70b416431e8f384493e445ff7b17ea3/Oppdrag%20590%20-%20Helhetlig%20vurdering%20av%20situasjonen%20og%20vurdering%20av%20behov%20for%20justering%20i%20nasjonale%20smitteverntiltak.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20590%20-%20Helhetlig%20vurdering%20av%20situasjonen%20og%20vurdering%20av%20behov%20for%20justering%20i%20nasjonale%20smitteverntiltak.pdf/_/attachment/inline/1f8fc59d-4373-4e94-919b-a2f4a01e1496:9d50c663f70b416431e8f384493e445ff7b17ea3/Oppdrag%20590%20-%20Helhetlig%20vurdering%20av%20situasjonen%20og%20vurdering%20av%20behov%20for%20justering%20i%20nasjonale%20smitteverntiltak.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20554%20-%20Innenlandsk%20bruk%20av%20koronasertifikat%20-%20del%201.pdf/_/attachment/inline/7622c78e-3e32-4a0d-832e-5e6316d72adb:9a81ea41e8182c4ddc14960734dc5cd8afe059c7/Oppdrag%20554%20-%20Innenlandsk%20bruk%20av%20koronasertifikat%20-%20del%201.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20554%20-%20Innenlandsk%20bruk%20av%20koronasertifikat%20-%20del%202.pdf/_/attachment/inline/77550129-6d95-42a6-be37-371e07f760c2:d1f20087ff3d867a7134877f729663817af0ec35/Oppdrag%20554%20-%20Innenlandsk%20bruk%20av%20koronasertifikat%20-%20del%202.pdf
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Adresseliste 

 

Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6 0160 OSLO 

Brønnøysundregistrene Postboks 900 8910 Brønnøysund 

Dagligvaretilsynet    

Design og arkitektur Norge Hausmannsgate 16 0182 OSLO 

Det norske maskinistforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO 

Direktoratet for mineralforvaltning 

med Bergmesteren for Svalbard 

Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM 

Eksportfinansiering Norge    

Fellesforbundet Postboks 9199 Grønland 0134 OSLO 

Fiskeri- og havbruksnæringens 

forskningsfinansiering AS 

Stenersgata 2 0184 OSLO 

Havforskningsinstituttet Postboks 1870 Nordnes 5817 BERGEN 

Hovedorganisasjonen for universi-

tets- og høyskoleutdannede 

Stortingsgata 2 0158 OSLO 

Hovedorganisasjonen Virke Boks 2900 Solli 0230 OSLO 

Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO 

Institutt for energiteknikk PB 40 2027 KJELLER 

Investinor AS Brattørkaia 17B 7010 TRONDHEIM 

Justervesenet Postboks 170 2027 KJELLER 

Klagenemnda for industrielle rettig-

heter 

Grev Wedels plass 9 0151 OSLO 

Klagenemnda for offentlige anskaf-

felser 

   

Kommunesektorens organisasjon Postboks 1378, Vika 0114 OSLO 

Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN 

Kystrederiene Postboks 2020 Nordnes 5817 BERGEN 

Landsorganisasjonen i Norge Youngsgt. 11 0181 OSLO 

Mesterbrevnemnda Postboks 5145 Majors-

tuen 

0302 OSLO 

NHO Logistikk og Transport    

NHO Luftfart    

NHO Mat og Drikke Postboks 5472 - Majors-

tuen 

0305 OSLO 

NHO Reiseliv Postboks 5465 0305 OSLO 

NHO Sjøfart    

NHO Transport    

Nofima AS Postboks 6122 Langnes 9291 TROMSØ 

Norges Fiskarlag Postboks 1233 Sluppen 7462 TRONDHEIM 

Norges geologiske undersøkelse Postboks 6315 Sluppen 7491 TRONDHEIM 

Norges ingeniør- og teknologorga-

nisasjon 

   

Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 
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Norges Rederiforbund Postboks1452 Vika 0116 OSLO 

Norges sjømatråd AS Postboks 6176 9291 TROMSØ 

Norsk akkreditering Postboks 155 Lillestrøm 

bedriftssenter 

2001 LILLESTRØM 

Norsk Industri Postboks 7072 Majors-

tuen 

0306 OSLO 

Norsk nukleær dekommisjonering Postboks 905 Grønland 1759 HALDEN 

Norsk nærings- og nytelsesmiddel-

arbeiderforbund 

Postboks 8719 Youngs-

torget 

0028 OSLO 

Norsk Reiseliv    

Norsk Romsenter Postboks 113  Skøyen 0212 OSLO 

Norsk Sjømannsforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO 

Norsk Sjøoffisersforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO 

Norsk Villfisk Postboks 800 Postmot-

tak 

  

Norske Havner    

NORTRASHIP    

Næringslivets hovedorganisasjon PB 5250 Majorstuen 0303 OSLO 

Patentstyret Postboks 4863 Nydalen 0422 OSLO 

Regelrådet Kartverksveien 21 3511 HØNEFOSS 

Rådet for drivstoffberedskap    

Siva SF Postboks 1253 Torgar-

den 

7462 TRONDHEIM 

Sjøfartsdirektoratet Postboks 2222 5509 HAUGESUND 

Sjømat Norge Postboks 5471 Majors-

tuen 

0305 OSLO 

Sjømatbedriftene Postboks 639 Sentrum 7406 TRONDHEIM 

SMB Norge    

Space Norway AS Postboks 66 Skøyen 0212 OSLO 

Spekter Postboks 7052 Majors-

tuen 

0306 OSLO 

Virke Reiseliv    

Yrkesorganisasjonenes Sentralfor-

bund 

Postboks 9232 0134 OSLO 

 


