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Høring midlertidig endring i smittevernloven (koronasertifikat)
Norges museumsforbund representerer hele det norske museumsfeltet som i stor grad har blitt
rammet både av regjeringens nedstenging av samfunnet og lokale nedstengingstiltak. Aller
hardest rammet er museene i Oslo, samt deler av Viken.
Museumsforbundet mener at Helse- og omsorgsdepartementet har gjort en grundig juridisk og
etisk utredning i det foreliggende høringsnotatet. Departementet fremmer ikke forslag i
høringsnotatet om hva koronasertifikatet konkret skal brukes til, men det fremholdes at
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har vurdert at offentlige arrangementer kan være et
område der koronasertifikat kan tenkes brukt.
Museumsforbundet vil støtte et forslag om at koronapass kan brukes i gjenåpningen av
museumssektoren (også i områder med strengere restriksjoner), men vil understreke at man da
også bør gi anledning til vanlige enkeltbesøk på museer i tillegg til arrangementer og omvisninger.
I dag kan mange museer rundt om i landet holde åpent for vanlig museumsbesøk og
arrangementer i tråd med reglene for arrangementer, men må holde stengt ved lokale
nedstenginger under utbrudd. Et koronapass kan forhindre full nedstengning av
kulturinstitusjoner ved lokale utbrudd.
Den mest omfattende nedstengingen av museer og kulturliv finner man i Oslo, hvor man har vært
stengt ned siden november. Her vil en åpning for tilgang til museer for grupper med
koronasertifikat bidra til at virksomhetene så smått kan komme i gang igjen. Dette vil både bidra til
at museene kan åpne opp og få egeninntekter, men like viktig er at de vil kunne gi tilbud om gode

opplevelser og trygge møteplasser til et publikum som har hatt svært begrenset tilgang til dette
over lang tid. Nyere undersøkelser viser at ulike befolkningsgrupper strever mer mentalt nå, og

kultur- og museumsopplevelser kan bidra til å styrke folks psykiske helse. Mange rapporter, blant
annet en fra WHO fra 2019, understreker at blant annet museumsbesøk har positiv helsegevinst.
Norges museumsforbund anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet å åpne opp for slik bruk av
koronapass. Her kan erfaringer fra blant annet Danmark trekkes inn i det videre arbeidet, og vi
bidrar gjerne til kunnskapsoppbygging. Museene har arbeidet seriøst med smittevernarbeid og
risikovurdering siden februar/mars 2020 og har helhjertet støttet arbeidet med å begrense
pandemiens utbredelse. Museumsforbundet har også nylig oppdatert smittevernveilederen for
sektoren.
I høringsnotatet drøftes etiske sider ved forholdsmessighet og rettferdighet grundig.
Museumsforbundet er av den oppfatning at det etisk er forsvarlig å benytte koronasertifikat også
til å gi goder som trygge museums- og kulturopplevelser til glede for befolkningen og ansatte i
sektoren. Samtidig vil vi understreke at lettelser i karantene for reisende inn i Norge også vil bety
svært mye for de mange museene som har en stor del av sitt publikum fra cruise- og
hurtigruteturister samt andre reisende.
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