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Svar på den skriftliga frågan E7/2021 till Nordiska rådet 

 

Till Nordiska rådet 

 

NORDISKA RÅDETS SKRIFTLIGA FRÅGA E7/2021 

 

Nordiska rådet har den 11 mars 2021 ställt följande skriftliga fråga till de nordiska regeringarna: 

- Kommer de nordiska regeringarna att ta initiativ till utvecklandet av gemensamma principer för 

ett coronapass så att vi så fort som möjligt kan återvända till medborgarnas fria rörlighet i 

Norden? 

 

Svar: 

I svaret hänvisas till de nordiska regeringarnas tidigare svar på Nordiska Rådets skriftliga fråga E2/2021 

om gemensamma nordiska reseregler efter vaccineringar.  

 

De nordiska länderna har i samband med covid-19-pandemin infört inskränkningar i den fria rörligheten 

samt olika praxis för karantän och testning av personer som anländer till landet. Syftet med dem är att 

minska risken för att covid-19-epidemin accelererar i samband med ankomsten till landet samt att 

förhindra spridningen av virusvarianter. Så länge en betydande del av befolkningen inte varit sjuk i 

covid-19 eller fått ett vaccin och på det sättet fått skydd mot sjukdomen, finns det risk för att epidemin 

accelererar. De nordiska regeringarna strävar dock efter att häva begränsningarna av den fria rörligheten 

samt hälsosäkerhetsåtgärderna vid inresa så fort som möjligt när de inte längre är nödvändiga för att 

skydda hälsan och samhället i enlighet med ländernas lagstiftning. 

 

De nordiska regeringarna understöder tanken på ömsesidigt erkända intyg som underlättar bland annat 

den fria rörligheten i de nordiska länderna under den tid som gränsrestriktionerna kvarstår. Varje 

nordiskt land har redan inlett beredningen av nationella covid-19-hälsointyg. Ur de nordiska 

regeringarnas synvinkel är det ändamålsenligt att som utgångspunkt i arbetet utnyttja det europeiska 

förfarandet för interoperabilitet (Digital Green Certificate) och de innehållsmässiga och andra 

definitioner som redan publicerats för detta ändamål. På det här sättet säkerställer man förutom 

interoperabla lösningar också en realistisk tidsplan för ömsesidigt erkända intyg i och med att 

beredningsresurserna koncentreras till en enhetlig lösning i den snabbt framskridande beredningen.  

 

Med vänlig hälsning, 
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Krista Kiuru 

Familje- och omsorgsminister 

 


