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Svømmestevne i Karasjok 7-8. november 2020
Vedlegg til saken:

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Formannskapet ber Karasjok svømmeklubb om å avlyse det planlagte svømmestevnet i Karasjok
7-8.november.
Formannskapet finner det ikke riktig at et slikt stevne med deltakere fra hele regionen
gjennomføres og derfor nedlegges det forbud mot gjennomføring av dette.
Dette begrunnes med økende smitte i regionen og de tiltak som kom fra sentralt hold 5.november
2020.
Kommuneledelsen har fått en klar anbefaling fra Fylkesmannen og Fylkeslegen om at
svømmestevnet ikke må gjennomføres slik smittesituasjonen nå er i regionen

Saksutredning
Ordfører og kommunedirektør tok denne saken opp i møte med fylkesmannen i Troms og
Finnmark 5.november 2020.
Den klare anbefalingen fra Fylkesmannen og Fylkeslegen var at stevnet ikke bør gjennomføres
med tanke på smittesituasjonen i regionen.
Fra sentralt hold er det også kommet nye tiltak, hvor bla. Svømmehaller som smittested er
spesielt nevnt.

Vurdering
Kommunedirektøren vil ut i fra anbefaling fra Fylkesmannen og nye sentrale tiltak anbefale at
formannskapet gjør vedtak om at svømmestevnet i Karasjok ikke gjennomføres slik planlagt.
Fra fylkesmannen komme det helt klart frem at å samle folk til et så vidt stort stevne vil være en
risiko og var ikke å anbefale.
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Kommuneoverlegens vurdering av gjennomføring av svømmestevne
I lys av nye smittevern råd som regjeringen er kommet med i dag, er kommuneoverlegen blitt bedt av
kommunedirektøren og formannskapet om risikovurdering knyttet til gjennomføring av
svømmestevne i Karasjok.

Regjeringen ved statsministeren er i dag kommet med følgende beskjed «Hold dere mest mulig
hjemme. Ha minst mulig sosial kontakt med andre» Det er også kommet konkrete råd om tiltak i
regioner med økt smitte.

Kommuneoverlegens råd:
Gjennomføring av svømmestevne innebærer for storrisiko for smitte og råder derfor til at stevne
avlyses.

Rådet baseres på risiko vurdering av situasjon i karasjok, og helseregionen. Det er tatt hensyn til
innstramninger og råd fra regjeringen som er gitt i forrige uke og i dag. Det er også søkt råd av FHI og
fylkesmannen ved assisterende fylkeslege Bjørn Øygard. Kompenserende tiltak og smittevern tiltak
som er planlagt av svømmeklubben er tatt med i vurderingen.

Lokal situasjonen i Karasjok er økt test aktivitet siste ukene men ingen positive tester. Det er flere
lokale utbrudd i kommuner hvor svømmerne kommer fra. Hammerfest sykehus er stengt og planlagt
gradvis gjenåpning fra 091120. I fylke har det vært bratt stigning i smittetall forrige uke var det påvist
85 nye tilfeller og de to første dagene denne uken er påvist 58 nye tilfeller. Tall er hentet fra
sykdomspulsen. Selv om smitten i vår region er ikke av de høyeste men økningen i smitte siste ukene
samt at det er flere som har sykdom som ikke er testet og at man regner med at under halvparten av
de syke fanges opp ved testing.

Svømmeklubben har gjort et godt arbeid i forbindelse med planlegging av stevne og informasjon til
de som skal delta. Smitteverntiltakene som er planlagt under stevne er godt funderte og i tråd med
anbefalingene fra svømme forbundet, FHI og Hdir disse er også blitt drøftet med
kommuneoverlegen. Risiko er spesielt forbundet til reisende som kommer fra kommuner med høy
smitte, selve reisen er også en risiko. Dette sett i lys av økende smitte i regionen og uavklart
smittesituasjon i flere kommuner i regionen.
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Nasjonal råd som er kommet i forrige uke har klare oppfordring om tiltak i kommuner med smitte,
rådene som er kommet i dag åpner for lokale innstramninger for regioner med høy smitte tall.
Spesielt relevant er følgende råd: Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort
potensial for smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller,
bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige
steder der mange møtes innendørs. Rådet om å avlyse stevne vil være en begrensning av
svømmehall virksomheten.
Risiko bildet er kommunisert til og drøftet med FHI og fylkesammen, disse drøftingene er tatt med i
rådet som kommuneoverlegen gir til Kommunedirektøren og formannskapet.

Kommuneoverlege

dato 051120

Georges Nasr
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