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Utvidet karantebestemmelse i Rødøy kommune
Bakgrunn
Det er gjort vedtak om forskrift om utvidede karantenebestemmelse for Rødøy kommune 18. og 25. mars i fsaker 21/2020 og 22/2020, og 1., 8., og 15. april i k-saker 15/2020, 16/2020 og, 18/2020. De utvidede
karantebestemmelsene er satt i forbindelse med covid-19-pandemien, og gjelder en utvidelse av statlige
karantenebestemmelser. Vedtak hjemlet i smittevernloven § 4-1 kan maksimalt gjelde i 7 dager. Forskriften
som ble vedtatt i k-sak 18/2020 utgår 22. april kl. 15.00.
Om saken
Forskriften som er vedtatt i k-sak 018/2020 er basert på den som er utarbeidet av Bodø kommune.
Forskriften er utarbeidet i samarbeid med blant andre NHO og en del næringslivsaktører. Alle unntakene som
er listet opp i regjeringens veileder om lokale karantenebestemmelser er innarbeidet. Forskriften innebærer
generell karantene for alle som har vært i fylkene sør for Nordland i 7 +7 dager, med en del unntak.
Vurdering
Det vises til saksutredning for k-saker 15/2020, 16/2020 og 18/2020. Kravene til begrunnelse av vedtak må
oppfylles. Det er ikke mulig å vurdere de totale helsemessige, sosiale, og økonomiske konsekvensene av de
lokale karanteneforskriftene.
Forskriften som er utarbeidet er et forsøk på samordning i Salten og Nordland etter oppfordring fra
Fylkesmannen i Nordland og regjeringen. Bodø og Rana er våre viktigste innfallsporter. Bodø har ingen egen
karanteneforskrift og Rana har karanteneforskrift som bare påvirker reisende fra Oslo, Viken, Vestfold og
Telemark, og Vestland. Fauske er den eneste kommunen i Salten som fortsatt har lokal karanteneforskrift.
Fauskes forskrift går ut i dag og ordføreren sier at den sannsynligvis ikke blir forlenget.
Mange andre kommuner i Nord-Norge som har hatt tilsvarende forskrifter har nå opphevet disse. Av
Nordlandskommunene sør for Rødøy er det per 22. april 13 som har lokale karantenebestemmelser av
varierende omfang og 4 som følger nasjonale retningslinjer. Av Nordlandskommunene nord for Rødøy er det
bare Fauske som har lokale karantenebestemmelser og 23 som følger nasjonale retningslinjer. I Troms og
Finnmark er det 17 av 39 kommuner som har lokale karantenebestemmelser. Mange steder utløper
forskriftene i dag om de ikke forlenges.
Fra denne uken er det en gradvis gjenåpning av deler av samfunnet. Fra 20. april kan barnehager åpne,
helsepersonell som fysioterapeuter og psykologer kan møte pasienter, og hytteforbudet er opphevet. Fra 27.
april blir det delvis åpning av skoler og universiteter og høyskoler. Enkelte andre virksomheter som i praksis
fikk yrkesforbud 12. mars kan gjenåpne så snart en standard for smittevern er på plass. Senest 27. april.
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Sykehusene kan planlegge for mer normal drift og mer planlagt behandling der det er mulig. Dette gjelder
også kommunale helse- og omsorgstjenester.
Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering, har et tilbud om å alternativt
oppholdssted dersom bovilkår eller familiesituasjon gjør det vanskelig med isolering hjemme. Det kan være
hotell eller annet sted anvist av kommunen. Dette har foreløpig ikke vært aktuelt hos oss.
Det er fortsatt ingen mulighet for å håndheve forskriften. Kommunestyret har vedtaksmyndighet i saken, og
må møtes minst en gang i uken så lenge forskriften skal opprettholdes. Det er også mulig å ha kortere
varighet på forskriften enn sju dager.
Kommunen har mottatt noen spørsmål/innspill fra privatpersoner. Vi får spørsmål spesielt fra hytteeiere,
som fortsatt omfattes av karanteneforskriftene selv om hytteforbudet er opphevet. Det har også kommet
henvendelser fra folk fra Rødøy som ikke får gjort ærender i karantenesonen.
I følge Folkehelseinstituttets dagsrapport 21.4.20 er det påvist 45,6 per 100 000 smittede i Nordland. Totalt i
Norge er det 133,5 påvist smittede per 100 000 innbyggere. Antall nye smittede per fylke er ganske likt, med
unntak av Oslo. I Rødøy kommune er det ingen påvist smittede. FHI understreker at det virkelige antallet
smittede kan være høyere. Antall påviste blir påvirket av hvor mange og hvem som til enhver tid er testet.
Antallet pasienter innlagt på sykehus nasjonalt har fortsatt å synke og er nå på 144 mot 325 1. april.
Konklusjon
På grunn av kravene til begrunnelse av vedtak, at vi ikke kan vurdere konsekvensene, ingen mulighet til
håndhevelse, vanskelighet med ukentlige kommunestyremøter, og det ikke er samkjøring av forskrift i Salten
anbefales det å ikke videreføre lokal forskrift om utvidet karantenebestemmelse.
Om forskriften allikevel skal videreføres anbefaler vi at den endres i tråd med Ranas endring ettersom de er
blant våre viktigste innfallsporter. Kommunestyret kan alternativt vedta:
1. Forskrift om utvidede karantenebestemmelser i Rødøy kommune videreføres i sju dager,
med samme begrunnelse. Forskriften trer i kraft onsdag 22.4.20 kl. 15.00 og gjelder til
29.4.20 kl. 15.00. Forskriften kunngjøres på kommunens nettside, og på Lovdata.
2. § 3 endres til «Forskriften gjelder fra 22.04 2020 følgende områder: Vestland, Viken, Vestfold
og Telemark, og Oslo.
Vedlegg
1. Gjeldende forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Rødøy kommune
2. K-sak 015/20 Utvidet karantenebestemmelse i Rødøy
3. Særutskrift K-sak 015/20 Utvidet karantenebestemmelse i Rødøy
4. K-sak 016/20 Utvidet karantenebestemmelse i Rødøy kommune
5. Særutskrift K-sak 016/20 Utvidet karantenebestemmelse i Rødøy kommune
6. K-sak 018/20 Utvidet karantenebestemmelse i Rødøy kommune
7. Særutskrift K-sak 018/20 Utvidet karantenebestemmelse i Rødøy kommune

