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Svar við skriflegri fyrirspurn Norðurlandaráðs E7/2021 

 

Til Norðurlandaráðs 

 

SKRIFLEG FYRIRSPURN NORÐURLANDARÁÐS E7/2021 

 

Norðurlandaráð beindi þann 11. mars 2021 eftirfarandi skriflegu spurningu til norrænu ríkisstjórnanna: 

- Vilja ríkisstjórnirnar á Norðurlöndum beita sér fyrir sameiginlegum reglum um leiðarbréf vegna 

kórónuveiru svo að tafarlaust verði unnt að taka upp frjálsa för Norðurlandabúa á nýjan leik? 

 

Svar: 

Í svarinu er vísað í fyrra svar norrænu ríkisstjórnanna við skriflegri fyrirspurn Norðurlandaráðs E 2/2021 

um samnorrænar ferðareglur að lokinni bólusetningu.  

Norðurlöndin hafa vegna COVID-19 faraldursins sett á takmarkanir á ferðafrelsi og mismunandi tilhögun 

sóttkvíar og prófana á einstaklingum sem koma erlendis frá. Tilgangurinn er að draga úr hættu á að 

COVID-19 faraldurinn breiðist út vegna komu fólks til landsins og koma í veg fyrir að veiruafbrigði 

breiðist út. Á meðan stór hluti almennings hefur ekki smitast af COVID-19 eða verið bólusettur gegn 

veirunni er hætt við að faraldurinn sæki í sig veðrið. Norrænu ríkisstjórnirnar stefna að því að aflétta 

ferðatakmörkunum og ráðstöfunum af tilliti til heilsuöryggis á landamærum eins skjótt og unnt er þegar 

þeirra er ekki lengur þörf til að vernda heilsu fólks og samfélagið í samræmi við löggjöf landanna. 

Norrænu ríkisstjórnirnar styðja hugmyndina um gagnkvæmt viðurkennd vottorð sem auðvelda meðal 

annars ferðafrelsi milli Norðurlandanna á tímum þegar takmarkanir gilda enn á landamærum. Í öllum 

löndunum er unnið að gerð COVID-19 heilbrigðisvottorða innanlands. Frá bæjardyrum norrænna stjórn-

valda séð er ástæða til að nýta sér það sem þegar hefur verið gert við undirbúning á evrópsku skírteini 

(Digital Green Certificate), efnislegt innihald eða aðrar skilgreiningar sem birtar hafa verið í því sambandi. 

Á þann hátt tryggjum við ekki aðeins samverkandi lausnir heldur einnig raunsæja tímaáætlun fyrir 

gagnkvæmt viðurkennd vottorð þar sem kröftunum er varið í heildræna lausn í þeirri undirbúningsvinnu 

sem miðar hratt áfram.  

 

Með góðri kveðju, 

 

Krista Kiuru 

Fjölskyldu- og umönnunarráðherra 

 


