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Videreføring av karantenebestemmelser i Lofoten og Vesterålen 

Som kjent har smittevernlegene tidligere vedtatt at reisende fra områder «sør for Dovre» skal i 
karantene dersom de reiser til Lofoten og Vesterålen. Når vi bestemmer oss for å iverksette tiltak som 
påvirker folks liv og hverdag så må vi sikre at tiltakene er basert på en «klar medisinskfaglig 
begrunnelse» og at de vurderes som nødvendige. I tillegg må de være «tjenlig etter en 
helhetsvurdering». Dette betyr at vi må se på hvilke konsekvenser tiltakene får for folk flest, 
helsetjenesten og næringsliv og vurdere om tiltakene likevel kan motiveres. 

Regjeringen ønsker ikke at kommunene vedtar egne lokale vedtak. De mener at de nasjonale tiltakene 
for å begrense smitte er gode nok, og at konsekvensene for fremfor alt næringslivet er for store. I går 
holdt de en pressekonferanse for å presentere en veileder som gir råd til kommunene om hvordan 
lokale vedtak bør fattes. Pressekonferansen ble utsatt fra klokken 14 til klokken 18 for at man ikke var 
enige om at veilederen skulle være juridisk bindende (noe veiledere normal aldri er). 

Bent Høye presenterte veilederen og næringsministeren og ledere for næringslivets organisasjoner holdt 
innlegg. NHO leder Ole Erik Amlid var ikke fornøyd med at veilederen ikke juridisk bindende og var 
usedvanlig tydelig. Dersom han hadde hatt en sko hadde han banket den i talerstolen. Han truet i praksis 



med å be regjeringen oppheve smittevernloven dersom kommunene ikke tok til vettet. Vi har ikke tatt til 
vettet. Eller det er kanskje det vi har gjort. 

Vi (jeg) fattet i går kveld vedtak om å forlenge vedtaket og utvidet dette til å inkludere også Trøndelag. 
Der er flere grunner til at vi mener at det er vår plikt til å videreføre vedtaket. Vi er som kjent fortsatt i 
fase 1 av epidemien og vi trenger mer tid til å forberede oss. Begrensinger i reising og 
karantenebestemmelser forsinker smittespredningen.  Vi vet at mange planlegger å dra til Lofoten og 
Vesterålen på påskeferie. Det mener vi er svært uheldig, av samme grunner som staten velger å forby 
folk å bo på hytta; Helsetjenesten har begrenset kapasitet i påsken og greier ikke å handtere turister og 
tilreisende i tillegg til de fastboende. 

Veilederen til kommunene legger sterke føringer på hvordan kommunene skal vektlegge sine 
vurderinger og gir råd som skal sikre at vedtakene er lovlige. Veilederen ble publisert samtidig som vi 
jobbet med å utforme vedtakene våre og vi har tatt hensyn til regjeringens anbefalinger. Blant annet så 
er det utvidet muligheter for dispensasjon for enkeltbedrifter som blir urimelig hardt rammet av 
vedtaket*. 

Dette vedtaket står ikke alene. Det er en del av en nasjonal, regional og lokal strategi for å redusere 
konsekvensene av Covid-19.  Jeg håper at alle Bøfjerdinger respekterer vedtaket og også tar hensyn til 
det generelle rådet fra myndighetene om å begrense reising. Det betyr at vi faktisk må si til våre venner 
sørpå, eller nordpå som ønsker å komme på påskeferie til Bø, slik de har gjort i alle år, at de ikke må 
komme i år.  Påsken kommer tidlig neste år og da er de velkommen. 

 

Vennlig hilsen 

smittevernlegen i Bø 

*Søknad fra bedrifter sendes til meg på epost anders.svensson@boe.kommune.no 

  

 


