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Formannskapet

Báikkálaš karantenamearrádusat rohttudávdda oktavuođas /
Lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien
Vedlegg til saken:

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Formannskapet opphever de lokale karantenebestemmelsene med virkning fra 28.04.2020.
De som er i karantene med bakgrunn i de lokale bestemmelsene kan nå bevege seg fritt fra
vedtakstidspunktet.
Formannskapets vedtak er gjort i henhold til kommunestyrets vedtak under sak 20/11 den 8. april
2020, og erstatter dermed formannskapets vedtak av 20.04.20
Fortsatt gjelder smitteverntiltak bestemt av myndighetene.
Det er fortsatt viktig å vaske hender. Holde 2 meters avstand. God hoste- og nysehygiene.
Ikke håndhilse. Ikke større forsamlinger enn fem personer.
Får du symptomer på luftveisinfeksjon, skal du holde deg hjemme til minst et døgn etter at du er
blitt helt frisk.

Saksutredning
Formannskapet gjorde følgende vedtak på sitt møte den 20.04.2020:
For å forsinke og hindre spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige
helse- og omsorgstjenester fatter formannskapet i Karasjok 20.04.20 følgende vedtak,
etter smittevernloven § 4-1første ledd bokstav d:
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1) Alle som ankommer Karasjok kommune etter reiser i områdene angitt i punkt 2 i
Norge ilegges hjemme karantene i 14 dager etter ankomst. Først i 7 dager så 7 dager til
etter forlengelse av dette vedtaket.
2) Vedtaket gjelder per 21.04.20 for følgende områder: Oslo, Agder, Rogaland, Viken,
Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland, Trøndelag og Møre og Romsdal
3) Vedtaket varer fra 21. april og fram til 28 april 2020.
4) Formannskapets vedtak er gjort i henhold til kommunestyrets vedtak under sak 20/11
den 8. april 2020, og erstatter dermed formannskapets vedtak av 14.04.20
12.03.20 ble det innført mange og strenge tiltak for å begrense smitte. Dette ser ut til å ha
fungert godt og man er nå i ferd med å begrense disse tiltakene. Barnehagene og noen
skoleklasser åpnes. Samtidig med dette følger man med hvordan smittesituasjonen
utvikler seg. Det er et viktig prinsipp når man endrer/begrenser tiltakene at man ikke gjør
mange endringer samtidig. Hvis man gjør det kan det bli vanskelig å vurdere effekten av
de forskjellige tiltakene. Av den grunn anbefaler smittevernlegen at man forlenger den
lokale karantene bestemmelsen med syv dager.

Vurdering
27. april åpner barnehagene og skolen. På grunnskolen åpner undervisning for klassetrinnene 14. De nasjonale myndigheter har bestemt at barnehagene skal åpnes i perioden 22.04 – 27.04.20
og at skolen åpnes for de nevnte klassetrinnene 27.04.2020. I grunnskolen skal undervisningen
følge de opprinnelige planene, dvs. elevene skal følge sine timeplaner fra denne datoen.
Både i barnehagene og i skolen er forberedelsene gjort og åpning kan skje.
I tillegg til barnehage og grunnskole har også de nasjonale myndigheter gitt tillatelse til
gjenåpning av deler av næringslivet.
I Karasjok har det så langt kun vært et smittetilfelle som er kjent. Den fryktede smitten har så
langt ikke rammet vår kommune, men ved gradvis gjenåpning av samfunnet må det påregnes
flere smittetilfeller. Dette kan befolkningen vil bli mer mobile.
Smittevernlegen opplyste på siste møte at det vil være naturlig med en gradvis oppheving av
smittevernrestriksjoner. Kommunedirektøren kan ikke se argumenter for å opprettholde disse
bestemmelsene utover 28.04.2020.
Smittevernlegen har ikke funnet hjemmel i smittevernloven for å anbefale å opprettholde de
lokale karantenebestemmelsene, slik situasjonen er i dag.
Kommunedirektøren ser nå at de fleste kommunene, også våre nabokommuner har opphevet de
lokale karantene bestemmelsene og mener derfor at Karasjok også bør oppheve sitt vedtak.
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