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Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev til Udir for 2022 med oppdrag 2022-014 om 
vurdering av pakker med smitteverntiltak og innhenting av innspill fra 
relevante aktører i barnehage- og skolesektoren 
Oppdrag nr: 2022-014 
Oppdrag:  Om vurdering av pakker med smitteverntiltak og 

innhenting av innspill fra relevante aktører i barnehage- 
og skolesektoren 

Frist: Mandag 14. februar 
Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget skal gjennomføres innenfor gjeldende 
driftsrammer.  

Bakgrunn for oppdraget: 
Regjeringen annonserte 1. februar at det skal utarbeides pakker med smitteverntiltak for å 
sikre større forutsigbarhet for de ulike sektorene som rammes av tiltakene. Tiltakspakkene 
skal først og fremst være i beredskap og et redskap for fremtidige beslutninger 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 beredskapsplan for 
håndteringen av covid-19. Det ble samtidig kommunisert ut at regjeringen vil innhente innspill 
fra de ulike sektorene til skissen som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og 
Helsedirektoratet (vedlagt). 
 
Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Kunnskapsdepartementet bistå med innspill til 
tiltakspakkene fra relevante organisasjoner og representanter for aktører innen vår sektor.  
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Side 2 
 

Beskrivelse av oppdraget:  
Vi ber Utdanningsdirektoratet innhente innspill til tiltakspakkene fra relevante organisasjoner 
og representanter for aktører i skole- og barnehagesektoren, og oversende disse til 
departementet. Vi ber også om Udirs egne vurderinger. 
 
Vi ber Udir vurdere og innhente innspill fra sektoren om følgende:  

• Overordnet vurdering av konsekvenser av tiltakene på ulike nivå i tiltakstabellen  
• Vurdering av risiko for smitte i vår sektor – og hva som er de viktigste 

risikoreduserende tiltakene 
• Vurdering av innretning på tiltakene ved ulike nivå i tiltakstabellen for å få størst 

mulig kontaktreduserende gevinst og samtidig redusere tiltaksbyrden 
• Vurdering av nødvendig tid fra beslutning til innføring av tiltak for å kunne innrette 

seg til justeringer i tiltaksnivå 
 
HOD ber også om synspunkter på bruk av differensierte smitteverntiltak, og krav om 
koronasertifikat som dokumentasjon i den forbindelse. Det bes særlig om innspill om hvilke 
hensyn som bør ivaretas, hvilke forhold som bør reguleres ved en eventuell 
forskriftsregulering, forventet nytte og synspunkter på hensiktsmessig innretning. KD vurderer 
at dette er mindre relevant i vår sektor, men tar gjerne imot innspill og Udirs vurdering også 
på dette punktet.  
 
Flere sektorer kan berøres av de samme tiltakene, og det er ønskelig at Udir i sin dialog med 
vår sektor, og i egne vurderinger, tar høyde for dette med tanke på innspill til tiltakspakkene. 
Vedlagt følger brev fra HOD til KD og skisse til tiltakspakker.  
Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Oppdraget skal utføres i tråd med prinsippene i utredningsinstruksen.  
 
Det skal alltid redegjøres for økonomiske og adminstrative konsekvenser av oppdraget. 
Dersom det oppstår budsjettbehov som følge av oppdraget utover det som fremgår av dette 
oppdraget, skal KD varsles. 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Leveranser knyttet til dette oppdraget sendes til Postmottak@kd.dep.no med kopi til 
Etatsstyringsgruppen@kd.dep.no og christen-andreas-orvin.wroldsen@kd.dep.no. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 
 
 

Bjørn Breivik 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Side 3 
 

 
 
Kopi 
 
Riksrevisjonen 

 



Oversikt over skisserte pakker med smitteverntiltak  

Tabellen gir oversikt over skisserte pakker med smitteverntiltak som vil være aktuelle på ulike tiltaksnivåer. Tiltaksbyrde- og effekt vil måtte vurderes på bakgrunn av den 

gjeldende situasjonsforståelsen på tidspunktet for iverksettelse. Det kan derfor bli nødvendig å gjøre endringer i de skisserte pakkene med smitteverntiltak. 

Tiltaksnivå Normal hverdag  Lavt Moderat  Høyt Svært høyt 

Kategori 

Overordnet 

smittevern 

*i denne kolonnen betyr: 

Drift skal følge generelle 

smittevernanbefalinger 

Generell anbefaling om 1 meters avstand i samfunnet 

Private hjem og 
sosial kontakt 

Ingen begrensninger 

  

Ingen antallsbegrensning ved 
besøk i hjemmet. 

  

Antallsbegrensning på 10-20 
gjester hjemme utenom egen 
husstand. Barnehagebarn og 
barneskoleelever (egen kohort) 
unntatt fra 
antallsbegrensningen.   

Reduser antall nærkontakter, 
men ikke isoler deg. Treff 
andre utendørs når det er 
mulig.  

Som moderat nivå, men 
antallsbegrensning på 5-10 
gjester hjemme utenom egen 
husstand.  

Som på moderat nivå, men 
påbud eller anbefaling om 
maksbegrensinger av gjester i 
eget hjem (e.g. maks 5 gjester), 
eventuelt 10 totalt per uke. 

Munnbind Ingen anbefaling Munnbind bør brukes i 
kollektivtransport der man 
ikke kan holde 1 meter 
avstand. 

Munnbind kan anbefales 
andre steder innendørs i det 
offentlige rom der man ikke 
kan holde 1 meter avstand. 

Som lavt nivå, i tillegg 
munnbind innendørs i det 
offentlige rom, butikker og 
kjøpesentre, på 
serveringssteder og lignende 
der man ikke kan holde 1 
meter avstand, med unntak av 
barnehager og barneskoler. 

Som moderat nivå. Som moderat nivå. 



Kollektiv-
transport/taxi 

Normal drift* Normal drift* 

  

Unngå bruk av kollektivtrafikk 
ved trengsel.  

Som moderat nivå. Råd om å unngå bruk av 
kollektivtransport dersom det 
ikke er strengt nødvendig.   

Butikker, 
kjøpesentre, 
varemesser og 
midlertidige 
markeder  

Normal drift*  Normal drift* Normal drift* Som lavt nivå, men unngå å 
handle på travle tider og 
oppfordring til bruk av klikk og 
hent.  

Stenge eller begrense alt av 
ikke-nødvendige butikker og 
kjøpesenter.  

Restauranter, 
kafeer og uteliv 

Normal drift* Krav om bordservering.  

Serveringsstedet skal sørge for 
at alle kan holde 1m avstand 
til andre enn 
husstandsmedlemmer og 
tilsvarende nære.   

Som lavt nivå, men i tillegg 
anbefaling om nasjonal 
skjenkestopp inne og ute etter 
et gitt tidspunkt. 

Som moderat nivå, men 
vurdere tidligere eller 
fullstendig skjenkestopp. 

Forbud mot å holde åpent for 
gjester, men med mulighet for 
take-away.   

Arrangementer 

 

Normal drift*  

 

Privat sammenkomst på 
offentlig sted 
Innendørs: maks 100 
personer.  

Utendørs: maks 200-600 
personer. Anbefale bruk av 
munnbind dersom det er 
områder hvor avstand er 
vanskelig.  
 

 

 
Offentlig arrangement 
Bruk av inntil 50% kapasitet 
både innen- og utendørs. Evt. 
50% kapasitet innendørs og 
75% utendørs. 

Ingen antallsbegrensninger 
ved utendørs arrangementer 
tilknyttet organiserte kultur-, 

Privat sammenkomst på 
offentlig sted 
Innendørs: inntil 20-50 
personer.  

Utendørs: maks 50 personer.  

Minnestunder etter 
begravelser og bisettelser kan 
ha inntil 50 personer innendørs 
og utendørs. Selve begravelsen 
regnes som et offentlig 
arrangement. 

 
Offentlig arrangement  
Innendørs: inntil 50-200 
personer uten faste tilviste 
plasser og 50% kapasitet ved 
faste tilviste sitteplasser. 
Dersom man ønsker ytterligere 
reduksjon i risiko ved store 
arrangement kan man vurdere 

Privat sammenkomst på 
offentlig sted 
Som moderat nivå, men maks 
20 personer innendørs.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Offentlig arrangement 
Innendørs: inntil 20 - 50 
personer uten faste tilviste 
sitteplasser og maks 25% 
kapasitet (eller 50 – 200) 
personer ved faste tilviste 
sitteplasser. 

Generelt forbud mot 
arrangementer, men likevel 
mulig å gjennomføre strengt 
nødvendige private og 
offentlige arrangementer både 
innendørs og utendørs med 
betydelige antallsbegrensinger 
(e.g. maks 5-20 deltakere).  

  

  



idretts- og fritidsaktiviteter for 
barn og unge under 20 år eller 
deltakere ved utendørs 
mosjonsløp. 

Alternativ: Krav om 
smittevernfaglig forsvarlig 
drift, men ikke nasjonalt 
regulert antallsbegrensning.  

 

 

maksimumsantall på 1500 
personer.  

Alternativ: Krav om 
smittevernfaglig forsvarlig 
drift, men ikke nasjonalt 
regulert antallsbegrensning. 

Utendørs: 200-600 personer 
uten faste tilviste plasser og 50 
% kapasitet ved faste tilviste 
plasser. Dersom man ønsker 
mindre risiko kan man vurdere 
maksimumsantall på 3000 
personer. Forutsetter 
smittevernfaglig forsvarlig 
drift. Ingen 
antallsbegrensninger ved 
utendørs arrangementer 
tilknyttet organiserte kultur-, 
idretts- og fritidsaktiviteter for 
barn og unge under 20 år eller 
deltakere ved utendørs 
mosjonsløp. 

Alternativ: Krav om 
smittevernfaglig forsvarlig 
drift, men ikke nasjonalt 
regulert antallsbegrensning. 

Utendørs inntil 100 –200 
personer uten faste tilviste 
plasser og inntil 25% kapasitet 
(eller 600) med faste tilviste 
plasser. 

  



Skole, 
barnehager og 
SFO 

Normal drift*  Skoler (grunnskoler, VGS og 
voksenopplæring) og 
barnehager driftes på grønt 
nivå etter trafikklysmodellen, 
uten mulighet for å heve 
tiltaksnivå lokalt. 

Alternativ: 
Normal drift med generelle 
smitteverntiltak. 

Til begge alternativer:  
Tester bør gjøres tilgjengelig 
for elever, ansatte og 
foresatte på skoler og i 
barnehager.  

 

Vurder jevnlig testing i henhold 
til press på helsetjenester, 
insidens i aldersgrupper og 
utbrudd, dersom 
testkapasiteten tillater det og 
det vurderes som 
formålstjenlig. 

Testing bør iverksettes som 
første tiltak.  

Skoler (grunnskoler, VGS og 
voksenopplæring) og 
barnehager driftes på grønt 
nivå etter trafikklysmodellen.  

Lokal vurdering av tiltak i 
trafikklysmodellen opp til gult. 

Tester bør gjøres tilgjengelig 
for elever, ansatte og foresatte 
på skoler og i barnehager. 

Vurder jevnlig testing i henhold 
til press på helsetjenester, 
insidens i aldersgrupper og 
utbrudd, dersom 
testkapasiteten tillater det og 
det vurderes som 
formålstjenlig.  

Testing bør iverksettes som 
første tiltak.  

Skoler (grunnskoler, VGS og 
voksenopplæring) og 
barnehager driftes på grønt 
eller gult nivå etter 
trafikklysmodellen.  

Lokal vurdering av tiltak i 
trafikklysmodellen opp til gult 
eller rødt.  

Tester bør gjøres tilgjengelig 
for elever, ansatte og foresatte 
på skoler og i barnehager. 

Vurder jevnlig testing i henhold 
til press på helsetjenester, 
insidens i aldersgrupper og 
utbrudd, dersom 
testkapasiteten tillater det og 
det vurderes som 
formålstjenlig.  

Testing bør iverksettes som 
første tiltak.  

Skoler (grunnskoler, VGS og 
voksenopplæring) og 
barnehager driftes på gult nivå 
etter trafikklysmodellen.  

Lokal vurdering av tiltak i 
trafikklysmodellen opp til rødt. 

Tester bør gjøres tilgjengelig 
for elever, ansatte og foresatte 
på skoler og i barnehager. 

Høyere 
utdanning 

Normal drift* Tilstrebe full fysisk 
undervisning. 

Tester bør gjøres tilgjengelig 
for studentene på campus. 

Avstandsanbefalingen kan 
fravikes ved undervisning.  

Tilstrebe full fysisk 
undervisning. 

Vurder jevnlig testing dersom 
testkapasiteten tillater det og 
det vurderes som 
formålstjenlig. Tester bør 
gjøres tilgjengelig for 
studentene på campus. 

Avstandsanbefalingen kan 
fravikes der det er nødvendig 
for gjennomføringen av 
undervisningen, eller der man 
sitter ned i større 
undervisningssaler.  

Universiteter, høyskoler og 
fagskoler må tilrettelegge for 
digital undervisning. Alle 
studenter bør få tilbud om 
delvis fysisk tilstedeværende 
undervisning. Studenter som 
er avhengige av å gjennomføre 
forsøk i laboratorier eller 
ferdighetstrening, bør 
prioriteres for fysisk 
undervisning. 

Vurder jevnlig testing dersom 
testkapasiteten tillater det og 
det vurderes som 
formålstjenlig. Tester bør 

Universiteter, høyskoler og 
fagskoler må tilrettelegge for 
digital undervisning. Alle 
studenter bør få tilbud om  
noe fysisk tilstedeværende 
undervisning. Studenter som 
er avhengige av å gjennomføre 
forsøk i laboratorier eller 
ferdighetstrening, bør 
prioriteres for fysisk 
undervisning. 

Vurder jevnlig testing dersom 
testkapasiteten tillater det og 
det vurderes som 
formålstjenlig. Tester bør 



 gjøres tilgjengelig for 
studentene på campus. 

Avstandsanbefalingen kan 
fravikes der det er nødvendig 
for gjennomføringen av 
undervisningen. I større 
undervisningssaler kan man 
benytte opp til 50% kapasitet / 
annethvert sete. 

Universiteter, høgskoler og 
fagskoler bør legge til rette for 
eksamen og obligatoriske kurs, 
enten digitalt eller fysisk der 
det er praktisk mulig med godt 
smittevern. Det samme gjelder 
for andre utdannings-
institusjoner for voksne.    

Biblioteker, lesesaler og 
lignende bør holdes åpent med 
generelle smitteverntiltak. 

gjøres tilgjengelig for 
studentene på campus.  

Universiteter, høgskoler og 
fagskoler bør legge til rette for 
eksamen og obligatoriske kurs, 
fortrinnsvis digitalt, eventuelt 
fysisk der det er praktisk mulig 
med godt smittevern. Det 
samme gjelder for andre 
utdanningsinstitusjoner for 
voksne. 

Biblioteker, lesesaler og 
lignende bør holdes åpent med 
generelle smitteverntiltak. 

Arbeidsliv Normal drift* Økt fleksibilitet, men 
anbefaling om delvis bruk av 
hjemmekontor.  

For å ytterligere senke risiko 
kan man vurdere 50 % 
tilstedeværelse.  

  

  

50 % tilstedeværelse, evt. 
intervall fra 50 % - 100 %. 

Arbeidsgivere bør sørge for at 
ansatte kan jobbe hjemmefra 
dersom dette er ønskelig for 
den enkelte, praktisk mulig og 
ikke til hinder for viktig og 
nødvendig virksomhet på 
arbeidsplassen, blant annet 
virksomhet for å ivareta barn 
og sårbare grupper. Det kan 
gjøres individuelle vurderinger. 

Hjemmekontor og munnbind 
gjelder ikke for tjenester der 
dette er til hinder for at 
ansatte kan utføre nødvendige 

Som moderat nivå, men 
ansatte oppfordres til å ha 
100% hjemmekontor der det 
er mulig.  

Påbud om hjemmekontor der 
det er mulig. Der hvor det ikke 
er mulig med hjemmekontor 
må arbeidsgiver iverksette 
forsterkede smitteverntiltak i 
henhold til relevant veileder. 



og lovpålagte oppgaver i møte 
med sårbare grupper og barn 
og unge.  

Idretts- og 
fritidsaktiviteter 

Normal drift* Organiserte idretts- og 
fritidsaktiviteter kan foregå 
som normalt både innendørs 
og utendørs for alle 
aldersgrupper, med kontakt 
der det er nødvendig. 

Toppidrett kan gjennomføres 
som normalt. 

Fritidsaktiviteter bør 
gjennomføres utendørs så 
langt det er mulig.  

Barn og unge under 20 år:   
Innendørs: Gruppestørrelse på 
omtrent 20 personer, eller 
etter klasse/kohort. Aktiviteten 
kan gjennomføres med kontakt 
der det er nødvendig. 
Aktiviteter som korps og kor 
kan gjennomføres med normal 
gruppesammensetning. 

Større arrangementer som 
cuper osv. kan vurderes 
utsatt/avlyst avhengig av den 
aktuelle smittesituasjonen. 

Utendørs: Organiserte idretts- 
og fritidsaktiviteter kan foregå 
som normalt. 

Voksne over 20 år: 
Innendørs: Gruppestørrelse på 
omtrent 20 personer. 
Aktiviteten kan gjennomføres 
med kontakt der det er 
nødvendig. Ved høyintensiv 
trening bør det tilrettelegges 
for 2 meters avstand. 

Utendørs: Organiserte idretts- 
og fritidsaktiviteter kan foregå 
som normalt, med kontakt der 
det er nødvendig.  
  

Fritidsaktiviteter bør 
gjennomføres utendørs så 
langt det er mulig. 

Anbefalt å utsette/avlyse 
gjennomføring av 
arrangementer både ute og 
innendørs, som kamper og 
turneringer, samt andre 
organiserte fritidsaktiviteter på 
tvers av ulike grupper for både 
barn og voksne. Unntaket er 
utendørs arrangementer for 
barn og unge i idretter som 
ikke krever nærkontakt, gitt at 
dette er mulig innenfor 
arrangement-regelverket. 
Grupper med inntil 100 
personer kan skiftes ut i løpet 
av arrangementet. 

Barn og unge under 20 år: 
Som på moderat nivå. 

Voksne over 20 år: 
Innendørs: Aktiviteter bør 
utsettes/avlyses.  

Utendørs: Kan trene eller ha 
andre organiserte 
fritidsaktiviteter, men det er 
anbefalt å være omtrent 20 
personer og å holde meteren.  

Toppidrett kan gjennomføres 
som normalt. 

Barn og unge under 20 år: 
Begrense organiserte idretts- 
og fritidsaktiviteter 
innendørs/utendørs gjennom 
f.eks. antallsbegrensninger 
(maks 10-20 deltakere eller 
klasse/kohort) og eventuelt 
avstandsanbefaling (for barn 
og unge over barneskolealder).  

Voksne over 20 år: 
Anbefale å avlyse 
gjennomføring av organiserte 
idretts- og fritidsaktiviteter 
innendørs/utendørs. 

Toppidrett kan gjennomføres 
som normalt.  



Toppidrett kan gjennomføres 
som normalt.  

Treningssentre, 
svømmehaller, 
bowlinghaller 

Normal drift* Normal drift* 

2 meters avstand ved 
høyintensiv trening. 

Normal drift* 

2 meters avstand ved 
høyintensiv trening. 

Ved innendørs gruppetrening, 
maks 20 personer i gruppen.  

Kun åpent for individuell 
trening.  

Stenge eller begrense 
virksomheter til kun å tilby 
individuelle tjenester 
(rehabilitering, kurs, individuell 
trening, etc.). 

Biblioteker, 
museer, 
fornøyelses-
parker, 
lekeland, 
spillehaller og 
lignende   

Normal drift* Normal drift* Kan holde åpent med 50% 
kapasitet. Utendørs kan man 
vurdere en høyere 
prosentandel. 

Regjeringen kan ved behov for 
strengere tiltak vurdere å 
holde fornøyelsesparker, 
lekeland, spillehaller og 
lignende stengt.  

Stenging (tilsvarende ikke-
nødvendige butikker) eller 
sterkt redusere tilbud ned til 
individnivå (kurs, etc.). 
Biblioteker kan holdes åpne. 

Ved utendørs tilbud kan dette 
vurderes åpent. 

Som høyt nivå. 

  

  

Frisører, 
hudpleie og 
lignende  

Normal drift* Normal drift* Normal drift* Normal drift* Sterkt redusert tilbud. 
Opprettholde nødvendig 
behandling.   



TISK Testing: På klinisk indikasjon, 
vurderes av lege. Selvtesting 
etter eget ønske. 

 

 

 

 

Isolasjon: Ingen plikt. Normale 
råd om å holde seg hjemme 
når man er syk, men ikke 
nødvendigvis ved lette 
symptomer.  

 

 
 

Smittesporing: Ingen.  

 

 

 

 

 

Karantene: Ingen. 

Testing: Etter testkriteriene 
(prioritert rekkefølge for 
indikasjoner for test) med 
overgang til symptombasert 
testing. Avvikling av jevnlig 
testing og testing av øvrige 
nærkontakter.   

 
Isolasjon: Plikt til isolasjon, 
men behov for å vurdere 
unntak for samfunnskritiske 
og ev. andre samfunnsviktige 
funksjoner ut fra prioritering. 
Alternativt råd om isolasjon. 

Overgang til råd om å holde 
seg hjemme når man er syk av 
covid-19.  
 

Smittesporing: Den smittede 
informerer nærkontakter. 
Kommunal smittesporing i 
spesielle situasjoner eller ved 
behov for bistand. 

Bruk av Smittestopp. 

 

 
Karantene: Test istedenfor 
karantene av 
husstandsmedlemmer og 
tilsvarende nære. Råd om test 
ved symptomer for øvrige 
nærkontakter.  

Testing: Etter testkriteriene 
(prioritert rekkefølge for 
indikasjoner for test), kan bli 
nødvendig å vurdere overgang 
til symptombasert testing.  

Overgang til å avvikle jevnlig 
testing og kun teste øvrige 
nærkontakter ved symptomer. 

Isolasjon: Plikt til isolasjon, 
men behov for å vurdere 
unntak for samfunnskritiske  
og ev. andre samfunnsviktige 
funksjoner ut fra prioritering. 

Kan bli nødvendig å vurdere 
overgang til råd om å bli 
hjemme når man er syk av 
covid-19. 
 

Smittesporing: Den smittede 
informerer nærkontakter. 
Kommunal smittesporing i 
spesielle situasjoner eller ved 
behov for bistand. 

Bruk av Smittestopp. 

 

 
Karantene: Test fremfor 
karantene. Overgang til å teste 
øvrige nærkontakter ved 
symptomer. 

Testing: Etter testkriteriene 
(prioritert rekkefølge for 
indikasjoner for test). 

 
 

 

 

Isolasjon: Plikt til isolasjon, 
men behov for å vurdere 
unntak for samfunnskritiske  
og ev. andre samfunnsviktige 
funksjoner ut fra prioritering.  

 

 

 

 

Smittesporing: Den smittede 
informerer nærkontakter. 
Kommunal smittesporing i 
spesielle situasjoner eller ved 
behov for bistand, dersom 
kapasitet.  

Bruk av Smittestopp. 

Karantene: Test fremfor 
karantene. Dersom testmangel 
og man må vurdere karantene, 
må også kontaktreduserende 
tiltak iverksettes. 

Testing: Etter testkriteriene 
(prioritert rekkefølge for 
indikasjoner for test). 

 

 

 

 

Isolasjon: To alternativer 
avhengig av situasjonen: 

1) Isolasjonsplikt med unntak 
for samfunnskritiske og ev. 
andre samfunnsviktige 
funksjoner ut fra prioritering. 

2) Ved stor testmangel: råd om 
å holde seg hjemme når man 
er syk. 

 

Smittesporing: Den smittede 
informerer nærkontakter. 
Kommunal smittesporing i 
spesielle situasjoner eller ved 
behov for bistand, dersom 
kapasitet. 

Ev. Benytte Smittestopp. 

Karantene: Helhetsvurdering 
sett opp mot belastning for 
samfunnet. 



Risikogrupper Ingen ekstra tiltak Personer med risiko for 
alvorlig sykdomsforløp og 
uvaksinerte voksne 
oppfordres til å skjerme seg, 
men ikke isolere seg. Det er 
viktig med sosial kontakt.  

Uvaksinerte voksne bør være 
spesielt forsiktige med, eller 
unngå: store forsamlinger og 
samlinger på serveringssteder 
hvor det erfaringsmessig blir 
vanskelig å holde avstand, 
samt unødvendige reiser til 
områder med mye smitte.  

Som lavt nivå. Som lavt nivå. Personer med risiko for alvorlig 
sykdomsforløp og uvaksinerte 
voksne bør skjerme seg, men 
ikke isolere seg. Det er viktig 
med sosial kontakt.  

Helsetjenesten Følge generelle råd beskrevet 
under de ulike helsetjenester, 
bl.a. basale smittevernrutiner. 

Som normal hverdag med økt 
beredskap. 

 

Forsterkede smitteverntiltak. Som moderat nivå. Som moderat nivå. 

 

Skisserte pakker med smitteverntiltak er basert på leveranse fra Helsedirektoratet og Folhelseinstituttet på oppdrag 601 som finnes på følgende lenke; 
Oppdrag 601 - Tabell med oversikt over pakker med smittevernstiltak med vedlegg.pdf (helsedirektoratet.no) 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20601%20-%20Tabell%20med%20oversikt%20over%20pakker%20med%20smittevernstiltak%20med%20vedlegg.pdf/_/attachment/inline/e41c4fab-788a-487d-a794-d41731acd049:aa99da009a3503e4e722008feffa6afb46368d1b/Oppdrag%20601%20-%20Tabell%20med%20oversikt%20over%20pakker%20med%20smittevernstiltak%20med%20vedlegg.pdf


 
 

 

Departementsråden 

 
 

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 406 

Innspill til arbeid med pakker med smitteverntiltak ved ulike tiltaksnivå 
Helse- og omsorgsdepartementet viser til regjeringens beslutning 1. februar om å arbeide 
videre med skisser til pakker med smitteverntiltak. Disse er basert på svar fra 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet på oppdrag 601 fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Se for øvrig vedlagte tabell med skisser til pakker med 
smitteverntiltak og til svar på oppdrag 601 fra etatene som finnes på følgende lenke; 
Oppdrag 601 - Tabell med oversikt over pakker med smittevernstiltak med vedlegg.pdf 
(helsedirektoratet.no) . 
 
Formålet med tiltakspakkene 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 og 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 
fremstå «tjenlig etter en helhetsvurdering», jf. smittevernloven § 1-5. 
 
Tiltakspakkene skal først og fremst være i beredskap og et redskap for fremtidige 
beslutninger 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 beredskapsplan for håndteringen av covid-19. 
 

Ifølge liste  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

22/549-  

Dato 

3. februar 2022 

 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20601%20-%20Tabell%20med%20oversikt%20over%20pakker%20med%20smittevernstiltak%20med%20vedlegg.pdf/_/attachment/inline/e41c4fab-788a-487d-a794-d41731acd049:aa99da009a3503e4e722008feffa6afb46368d1b/Oppdrag%20601%20-%20Tabell%20med%20oversikt%20over%20pakker%20med%20smittevernstiltak%20med%20vedlegg.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20601%20-%20Tabell%20med%20oversikt%20over%20pakker%20med%20smittevernstiltak%20med%20vedlegg.pdf/_/attachment/inline/e41c4fab-788a-487d-a794-d41731acd049:aa99da009a3503e4e722008feffa6afb46368d1b/Oppdrag%20601%20-%20Tabell%20med%20oversikt%20over%20pakker%20med%20smittevernstiltak%20med%20vedlegg.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20601%20-%20Tabell%20med%20oversikt%20over%20pakker%20med%20smittevernstiltak%20med%20vedlegg.pdf/_/attachment/inline/e41c4fab-788a-487d-a794-d41731acd049:aa99da009a3503e4e722008feffa6afb46368d1b/Oppdrag%20601%20-%20Tabell%20med%20oversikt%20over%20pakker%20med%20smittevernstiltak%20med%20vedlegg.pdf


 

 

Side 2 
 

Vi ber om at berørte departementer bistår med innspill til tiltakspakkene fra relevante 
organisasjoner og representanter for aktører innen sin sektor.  

Nærmere om oppdrag knyttet til tiltakspakkene 
Erfaring med håndteringen av pandemien gjennom to år, viser at det er summen av en rekke 
smitteverntiltak som gir tilstrekkelig effekt. Vi vet dessverre fremdeles lite om effekten av 
hvert enkelt smitteverntiltak. Tiltakene har både tilsiktede og utilsiktede virkninger på ulike 
sektorer og grupper i samfunnet, både på kort og lang sikt. Tiltaksbyrden treffer også enkelte 
sektorer og aktører mer enn andre.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker innspill fra de enkelte sektorene som vil bli berørt 
av tiltakene. Involvering av de ulike sektorene vil kunne bidra til å redusere tiltaksbyrden og 
samtidig ivareta smitteverneffekten, samt oppklare ev. misforståelser. Arbeidet skal ta 
utgangspunkt i vedlagte tabell. 
 
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker særlig innspill fra berørte sektorer om følgende:  
• Overordnet vurdering av konsekvenser av tiltakene på ulike nivå i tiltakstabellen  
• Vurdering av risiko for smitte i sin bransje/sektor – og hva som er de viktigste 

risikoreduserende tiltakene  
• Vurdering av innretning på tiltakene ved ulike nivå i tiltakstabellen for å få størst mulig 

kontaktreduserende gevinst og samtidig redusere tiltaksbyrden 
• Vurdering av nødvendig tid fra beslutning til innføring av tiltak for å kunne innrette seg til 

justeringer i tiltaksnivå 
 
Flere sektorer kan berøres av de samme tiltakene, og det er ønskelig at departementene i 
sin dialog med egen sektor tar høyde for dette mtp. innspill til tiltakspakkene. 

Differensierte smitteverntiltak og koronasertifikat 
Formålstjenligheten av å differensiere smitteverntiltak ut fra om den enkelte er vaksinert, har 
gjennomgått sykdom eller har testet negativt som alternativ til generelle smitteverntiltak, skal 
vurderes konkret når det er aktuelt å innføre tiltakspakker. Differensierte smitteverntiltak ut 
fra vaksinestatus mv. skal derfor inngå i vedlagte tabell med tiltakspakker som ett av flere 
forhold som skal vurderes. Det er ikke mulig på forhånd å beslutte at det skal være 
differensierte smitteverntiltak basert på vaksinestatus eller testresultat. Overgangen fra 
deltavarianten til omikronvarianten viser tydelig at det er nødvendig med en konkret 
vurdering av forhold som endres over tid, så som virusets egenskaper, vaksinasjonsgrad, 
vaksinenes effekt på smittespredning og sykdomsforløp mv.  
 
Vi ber derfor departementene om å innhente synspunkter på bruk av slike differensierte 
smitteverntiltak, og krav om koronasertifikat som dokumentasjon i den forbindelse. Det bes 
særlig om innspill om hvilke hensyn som bør ivaretas, hvilke forhold som bør reguleres ved 
en eventuell forskriftsregulering, forventet nytte og synspunkter på hensiktsmessig 
innretning. Etatene har senest vurdert dette i svar på oppdrag 604 og det vises spesielt til 



 

 

Side 3 
 

sidene 17-23 for vurdering hva gjelder arrangementer og serveringssteder. Svar på oppdrag 
604 fra etatene finnes på følgende lenke; 
Oppdrag 604 og 601B - regulering av arrangementer og serveringssteder ut fra 
vaksinestatus.pdf (helsedirektoratet.no) 
 
Vi viser også til tidligere svar på oppdrag 590 del B og 554 som finnes på følgende lenker; 
Oppdrag 590 - Helhetlig vurdering av situasjonen og vurdering av behov for justering i 
nasjonale 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) 
 
Vi gjør ellers oppmerksom på at differensiering av smitteverntiltak ut fra om den enkelte er 
vaksinert mv., ikke er omtalt særskilt i etatenes svar på oppdrag 601. 

Frist for tilbakemelding 
Helse- og omsorgsdepartementet ber med dette om at departementene innhenter innspill til 
pakkene med smitteverntiltak fra egen sektor. Innspillene skal sammenstilles og det skal gis 
en samlet vurdering av disse fra departementene til Helse- og omsorgsdepartementet innen 
onsdag 16. februar 2022.   
 
Med hilsen 
 

 
Cathrine Marie Lofthus 
 
 
Kopi 
Statsministerens kontor 

 
  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20604%20og%20601B%20-%20regulering%20av%20arrangementer%20og%20serveringssteder%20ut%20fra%20vaksinestatus.pdf/_/attachment/inline/5ffc1a4e-7788-4be2-b6d9-6408d62158d5:e21fe5f5f230352c27c24348097cb67072c3855d/Oppdrag%20604%20og%20601B%20-%20regulering%20av%20arrangementer%20og%20serveringssteder%20ut%20fra%20vaksinestatus.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20604%20og%20601B%20-%20regulering%20av%20arrangementer%20og%20serveringssteder%20ut%20fra%20vaksinestatus.pdf/_/attachment/inline/5ffc1a4e-7788-4be2-b6d9-6408d62158d5:e21fe5f5f230352c27c24348097cb67072c3855d/Oppdrag%20604%20og%20601B%20-%20regulering%20av%20arrangementer%20og%20serveringssteder%20ut%20fra%20vaksinestatus.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/faglig-grunnlag-til-helse-og-omsorgsdepartementet-covid-19/Oppdrag%20604%20og%20601B%20-%20regulering%20av%20arrangementer%20og%20serveringssteder%20ut%20fra%20vaksinestatus.pdf/_/attachment/inline/5ffc1a4e-7788-4be2-b6d9-6408d62158d5:e21fe5f5f230352c27c24348097cb67072c3855d/Oppdrag%20604%20og%20601B%20-%20regulering%20av%20arrangementer%20og%20serveringssteder%20ut%20fra%20vaksinestatus.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%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%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
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


 

 

Side 4 
 

Adresseliste 
Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet 

Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 

Barne- og 
familiedepartementet 

Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO 
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO 
Justis- og 
beredskapsdepartementet 

Postboks 8005 Dep 0030 OSLO 

Klima- og 
miljødepartementet 

Postboks 8013 Dep 0030 OSLO 

Kommunal- og 
distriktsdepartementet 

Postboks 8112 Dep 0032 OSLO 

Kultur- og 
likestillingsdepartementet 

Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO 
Landbruks- og 
matdepartementet 

Postboks 8007 Dep 0030 OSLO 

Nærings- og 
fiskeridepartementet 

Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

Olje- og 
energidepartementet 

Postboks 8148 Dep 0033 OSLO 

Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO 
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