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Forslag til ny lokal forskrift om karantene 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Ny lokal forskrift om karantene godkjennes for perioden 2. april til 9. april 2020. 
 

 
Vedlegg: 
02.04.2020 Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Fauske kommune 1438066 
 
Sammendrag: 
I Fauske kommune er smittepresset fortsatt lavt og det er p.t. ingenting som tyder på smittespredning i 
befolkningen. Situasjonen pr 02.04.20 er at Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Viken, Vestfold og 
Telemark, Rogaland, Oslo, Innlandet og Agder har større smittespredning i befolkningen enn Nordland. 
Likedan gjelder dette for Troms og Finnmark. Men det er kjent at fylkene i nord, inkludert Troms og 
Finnmark har flest kommuner uten koronasmitte.  
 
I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av Covid-19 og det er 
avgjørende å fortsette med iverksatte tiltak. Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en 
medisinskfaglig begrunnelse og er nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde 
tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor 
som forholdsmessig og tjenlig utfra en helhetsvurdering 
 
Rådmannen erkjenner at denne type forskrifter har betydelig konsekvenser for samfunns- og næringsliv 
for øvrig. Rådmannen velger likevel ut fra de helsefaglige vurderinger- og de endringer i 
unntaksbestemmelsene som nå er lagt til – at det er riktig at vi viderefører forskriftene. Det er også et 
sentralt poeng at alle omliggende og tilgrensende kommuner fortsatt har forskrifter.  
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
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Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Fauske kommune 
 
For å forebygge og begrense smitte og beskytte sårbare grupper har Fauske kommune v/ 
kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 femte ledd, jfr. første ledd – og 
med henvisning til Folkehelseinstituttets råd – vedtatt følgende lokal forskrift:  
 
 

1. Alle som ankommer Fauske kommune etter reiser i områdene som angitt i punkt 3 i 
denne forskrift, ilegges hjemmekarantene etter ankomst. Karantenen varer så lenge 
forsksriften er gyldig og inntil 14 dager hvis forskriften forlenges. jf.  Forskrift om 
karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning 
utbrudd av Covid-19 § 2. 
 

2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder  
myndighetenes til enhver tid gjeldende regler for karantene og isolasjon. 
 

3. Forskriften gjelder pr 02. april 2020 følgende områder: Trøndelag, Møre og Romsdal, 
Vestland, Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland, Oslo, Innlandet og Agder.  
 

4. Transittopphold på lufthavn i områdene i denne forskrift pkt 3 regnes ikke som 
opphold i området. 
 

5. Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted for 
hjemmekarantene, men skal under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til 
andre. Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke 
offentlig transport.  
 
Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, ikke personer den 
reisende oppholder seg med eller har oppholdt seg med under opphold i Fauske 
kommune.  

 
6. Unntak fra denne lokale forskrifts karantenekrav: 

 
a) Samfunnets kritiske funksjoner, slik disse er definert i de til enhver tid gjeldende 

nasjonale bestemmelser jf. Liste over kritiske samfunnsfunksjoner fastsatt av 
Justis og beredskapsdepartementet. 
 

b) Nær familie av avdøde ifm. begravelser. 
 

c) Barn med delt bosted eller ved gjennomføring av samværsordninger. 
 

d) Personer som er på gjennomreise i kommunen kan gjøre opphold som er 
nødvendige for å ivareta grunnleggende behov som for eksempel innta mat og 
drikke.  

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-til-personer-som-er-smittet-eller-har-vart-utsatt-for-smitte/rad-til-personer-som-er-i-hjemmekarantene/
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/?expand=factbox2695622
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/?expand=factbox2695622


 
 

e) Pendlere som er nødvendige for å opprettholde næringslivet, holde produksjon i 
gang i virksomheter, så som vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, 
spesialiserte tjenester m.v., samt planlagte utviklingsprosjekter. 

 
Disse unntak gjelder ikke for de som er testet positiv og er isolert, jf. forskrift om 
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 11. 

 
Personer som er omfattet av unntaket skal så langt som mulig unngå nærkontakt med 
andre personer, jf. forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-
forskriften) § 3. 

 
Arbeidsgiver/virksomhetsleder har ansvar for å vurdere smitterisiko og iverksette 
nødvendige smittereduserende tiltak på arbeidsplassen iht. gjeldende regelverk. 
Kommunen vil føre tilsyn iht. smittevernloven § 7-1. 
 
Personer som er i arbeid og nødvendige arbeidsreiser ilegges hjemmekarantene i 
tidsrommene de ikke utfører arbeid og nødvendige arbeidsreiser, jf. forskrift om 
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 5 

 
7. Det kan i tillegg søkes om dispensasjon fra karantenebestemmelsene. Søknad om 

dispensasjon rettes til kommuneoverlegen i Fauske kommune. 
 

8. Klageadgang 
 
Fylkesmannen avgjør klage over kommunalt eller interkommunalt vedtak så fremt 
ikke noe annet er bestemt i loven.  
 

9. Økonomisk ansvar 
 
Fauske kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak. 
 

10. Ikrafttredelse og varighet 
 
Denne forskrift gjelder fra torsdag 2.april 2020 til 9.april 2020. 

 
 
Fauske 02.04.2020 
 
 
Gregory Hautois      Eli Agnete Pernille Hansen 
Konstituert kommuneoverlege    Konstituert enhetsleder Helse 
Fauske kommune      Fauske kommune 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Øvrig informasjon 
 

A. Begrunnelse 
 
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få 
alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en 
pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens 
Helseorganisasjon 
 
Helsedirektoratet vedtok 12.03.20 omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for 
å bidra til å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester. Her det er det blant annet:  
 
«Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men vi 
oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser. Vi oppfordrer til å unngå reiser som ikke er 
strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, 
unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.» 
 
Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Folkehelseinstituttet har uttalt at 
epidemien nå har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for 
alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lengre kan spores tilbake til 
utlandet.  
 
I Fauske kommune er smittepresset trolig fortsatt lavt. Situasjonen pr 26.03.20 er at 
Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland, Oslo, 
Innlandet og Agder har relativt større smittespredning enn øvrige fylker.  
 
Kommuneoverlegen anser dette vedtaket som nødvendig i henhold av Folkehelseinstituttets 
anbefalinger, og Helsedirektoratets nasjonale vedtak.  
 
I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke spredning av Covid-
19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt. Tiltaket anses nødvendig både for å 
beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten.  
 
Forbudet gjelder for Fauske kommune med mindre annet særskilt blir bestemt.  
 
Kommuneoverlegen vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er 
nødvendig av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i 
kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og 
tjenlig utfra en helhetsvurdering Etter kommuneoverlegens vurdering vil den 
samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de 
tiltakene gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.  
 
Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for sårbare grupper i 
bygdesamfunnet vårt og deres pårørende.  
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