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Lokal forskrift om midlertidig smittevernstiltak for Bø kommune 

Forslag til vedtak 
 

1. Formannskapet vedtar lokal forskrift som regulerer skjenking av alkohol, for perioden 1. 
august 2021 til 8. august 2021. (Vedlegg 1) 

2. Formannskapet vedtar lokal forskrift som ikke gir fritak for personer fra 
karantenebestemmelsene, slik de er beskrevet i Covid-forskriftens § 4, andre ledd c, for 
perioden 1. august 2021 til 22. august. (Vedlegg 2) 

 

 

 

Bakgrunn for saken 
 

Vesterålskommunene og andre kommuner i regionen står midt i et smitteutbrudd med 
opphav i Sortland kommune og utestedet «Blå». Derfra har smitten spredt seg videre inn 
flere nabokommuner, og berørt både helsesektor og handel, spesielt i Øksnes kommune. 

Det pågående smitteutbruddet startet som et «ungdomsutbrudd» i den uvaksinerte yngre 
delen av befolkningen. Denne delen av befolkningen er mobile, i kraft av at de hyppig 
forflytter seg mellom tettsteder og på tvers av kommunegrenser, spesielt nå i fellesferien. 
Videre opplever smittevernsteamene det som mer krevende å nå ut med informasjon til de 
yngre. Dette kan være medvirkende årsaker til at smitten spredte seg så raskt som den 
gjorde i den innledende fasen. 

Det er konstatert at det er Delta-varianten av viruset som sprer seg. Denne vurderes som 
mer smittsom en de eldre variantene. Erfaringen er at "meteren" i en del situasjoner ikke er 
tilstrekkelig. Videre går det kort tid fra smitte er kommet inn i kroppen, til sykdommen 
bryter ut (inkubasjonstid). Den raske smittespredningen gjør det svært utfordrende for 
smitteteam å holde tritt.  

Per i dag er situasjonen fortsatt krevende i flere av våre nabokommuner. Sortland hadde per 
28. juli totalt 58 smittede og 256 i karantene. Øksnes hadde 35 smittede og cirka 100 i 
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karantene, og situasjonen i helsesektoren er uoversiktlig. Harstad har 52 i isolasjon og 175 i 
karantene, fordelt på fem klynger. De øvrige kommunene har så langt lave smittetall.  

Selv om trenden er positiv i regionen er rådmannens vurdering at vi er i en sårbar situasjon. 
Dette gjelder i særdeleshet helsesektoren, som på grunn av ferieavviklingen har lav 
bemanning. Målrettede og begrensede tiltak er et viktig virkemiddel for å sikre forsvarlig 
drift, herunder evnen kunne utføre TISK (testing, isolasjon, smittesporing, karantene) og 
vaksinasjon.  

I resten av regionen er det bekymringer knyttet til «smittevernsevnen» for fergesamband og 
planlagte arrangementer.  

Faktiske opplysninger:  

 

Smittevernlovens § 4-1 gir åpning for at et kommunestyre kan «vedta forbud mot møter, 
stenging av virksomhet, begrensing i kommunikasjon, isolering av smittesanering» 
Kommunestyret vedtok 6. April 2020 (sak 15/2020) «å delegere sin myndighet etter 
smittevernloven §4-1 til formannskapet».  

 

Den praktiske tolkningen og implikasjonen av delegasjonsvedtaket er at rådmannen, ved 
kommuneoverlegen, har myndighet til å vedta målrettete og begrensede tiltak. Med 
«begrenset» menes blant annet at tiltakene kan ha en varighet på inntil syv dager. Dersom 
tiltakene skal ha lenger varighet, kreves et vedtak i formannskapet.  

Med det pågående smitteutbruddet i Vesterålen som bakteppe, vedtok kommuneoverlegen 
i Bø, den 23. juli 2021, en lokal forskrift som forbød skjenking etter midnatt og satte 
begrensninger for private sammenkomster. Forskriften har en varighet på syv dager, og 
opphører 31. juli kl. 00:00. Forskriften ble utformet i fellesskap av de fem 
kommuneoverlegene i Vesterålen, og med støtte i fra Folkehelseinstituttet. 
Kommuneoverlegene kom også med anbefalinger som gjaldt munnbind og arrangementer.  

Fordi smittebruddet og smittetrykket i Vesterålen fortsatt vedvarer, har regionens 
kommunedirektører og rådmenn samlet seg rundt et forslag til to lokale forskrifter om 
midlertidige smittevernstiltak. Det er disse som i dag framlegges formannskapet. Årsaken til 
at det det fremlegges to, og ikke én forskrift, er at forskriftene har ulik varighet.  

Forskriften er ført til pennen av Sortland kommunes kommunedirektør (fungerende) og 
kommuneadvokat, på bakgrunn av råd i fra regionens kommuneoverleger og 
smittevernsleger. Statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har vært 
konsultert i prosessen 
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Vurdering 
 
 
Vedlegg: 

1 Lokal forskrift om midlertidige smitteverntiltak for Bø kommunene 

2 Forskrift som ikke gir fritak fra karantenebestemmelsene 

Rådmannen vurderer den lokale skjenkeforskriften som et målrettet og forholdsmessig 
tiltak; varigheten er begrenset til en uke, og berører ikke åpningstidene. Tiltaket vil bidra til 
redusert beruselse og dermed redusert risiko for smitte.  

Bestemmelsen om at det kun er anledning til å skjenke alkohol ved bordene og i forbindelse 
med matservering, er bestemt i §14a i forskrift om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet (Covid-19-forskriften). Skjenkesteder er ansvarlig for etterlevelse av denne 
og andre relevante lover og forskrifter.  

Det har vært diskusjon om §2 i forskriften som omhandler karanteneplikt for delvis 
vaksinerte nærkontakter. Her gjøres en innskrenkning som går lengre enn Forskrift om 
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften). Fra sentralt hold pekes det 
på at delvis vaksinerte ofte utvikler milde symptomer, og derfor er mindre smittebærende.  

Regionens kommuneleger og smittevernleger peker på at det nå er nærkontakter til 
smittede i flere aldersgrupper. Selv om fullvaksinerte vurderes som godt beskyttet mot 
alvorlig sykdom, også med deltavarianten, har vi likevel sett ett tilfelle av sykdom hos 
fullvaksinert person under dette smitteutbruddet. Videre har vi sett flere tilfeller av sykdom 
hos personer med én vaksinedose. Slike personer har en lavere grad av beskyttelse mot 
sykdom enn fullvaksinerte, studier viser tall ned mot 36% beskyttelse. Det antas videre at 
smittede med tydelige symptomer (symptomatiske) er smittsomme uavhengige av 
vaksinasjonsstatus.  

Et annet viktig argument for en lokal forskrift om karanteneplikt for delvis vaksinerte 
nærkontakter, er at en slik lokal forskrift er nødvendig for at nærkontakter skal få 
sykepengerettigheter. Sykepengerettigheter er i sin tur viktige for å motvirke at smitte sprer 
seg til arbeidsplasser, herunder arbeidsplasser i helsetjenesten. Helsetjenesten, herunder 
TISK-kapasiteten (testing, isolasjon smittesporing, karantene), var under press allerede før 
utbruddet, som en funksjon av regulær ferieavvikling, med tynnere bemanning og utstrakt 
bruk av vikarer. Smitteutbruddet har ført til ytterligere press på tjenesten, og 
bemanningssituasjonen per tid anses som kritisk lav.  

Sist, men ikke minst, presiseres det at vaksinering fortsatt er en viktig strategi for å redusere 
smittetallene på lang sikt. Vi ønsker ikke å komme i en situasjon der vaksinasjonstakten går 
ned som følge av underkapasitet.  

Dette er bakteppet for at kommuneoverlegene anbefaler karanteneplikt også for delvis 
vaksinerte nærkontakter. Rådmannens vurdering er at også dette tiltaket også er 
forholdsmessig og målrettet. 
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Noen generelle hensyn å ta i innføring av en lokalforskrift, er at påbud eller forbud må være 
praktisk mulig å håndheve, og at de skal være enkle å kommunisere og etterleve.  

Avslutningsvis er rådmannen opptatt av å «gå i takt» med de andre kommunene i regionen. 
Andre steder i landet har vi sett at avvikende bestemmelser mellom ulike nabokommuner 
har medført uheldige konsekvenser med hensyn på evnen til å opprettholde godt 
smittevern. Innbyggere har eksempelvis reist til nabokommuner for å handle på 
Vinmonopolet, gå på treningssenter, eller gå på restaurant/bar.  

I den svært krevende situasjonen mange av våre nabokommuner står i, er rådmannen 
opptatt av at Bø kommune opptrer solidarisk, noe som også anses å være positivt for 
kommunens omdømme. Rådmannen anser videre at ensartede smittevernsbestemmelser på 
tvers av regionen gir god forutsigbarhet for innbyggere og næringsliv.  

I sum vurderer rådmannen at tiltakene er målrettete og begrensede, i tråd med 
smittvernlovens § 1-5 om at «smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar 
medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig 
etter en helhetsvurdering». 

 
 
 

Frode Josefsen 
Fung. Rådmann
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LOKAL FORSKRIFT OM MIDLERTIDIGE SMITTEVERNTILTAK FOR BØ KOMMUNE, 
NORDLAND 

GJELDENDE FRA 1 AUGUST 2021 TIL OG MED 8.AUGUST 2021 

Denne forskriften er fastsatt av fungerende kommuneoverlege i Bø kommune med hjemmel i lov 5. august 
1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.  
 

§ 1. Formål og virkeområde 
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-
CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og 
omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og 
omsorgstjenester, i perioder der smittetallene er stigende eller høye. 
 
§ 2. Forbud mot skjenking etter klokken 24.00 
Serverings- og skjenkesteder i Bø kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift 
ved serveringssteder som forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet 
(covid-19-forskriften). 
  
Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal opphøre kl. 24.00. Alkoholloven § 4-4 
sjette ledd, om at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette, 
gjelder. Dette er ikke til hinder for å utøve skjenkebevilling som gjelder minibar eller room service. 
Det er kun anledning å skjenke alkohol ved bordene og i forbindelse med matservering. 
  
Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig 
forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd. 
  
§ 3. Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser av i denne forskrift kan straffes iht. lov om vern mot 
smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 8-1. 
  
§ 4. Ikrafttredelse og varighet 
Forskriften trer i kraft 01.august 2021 kl. 00.00 og gjelder til og med 08. august 2021. 
 
 
 

7



LOKAL FORSKRIFT OM MIDLERTIDIGE SMITTEVERNTILTAK FOR BØ 
KOMMUNE, NORDLAND 

GJELDENDE FRA 1 AUGUST 2021 TIL OG MED 22.AUGUST 2021 

Denne forskriften er fastsatt av fungerende kommuneoverlege i Bø kommune med hjemmel i lov 5. 
august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.  
 

§ 1. Formål og virkeområde 
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av 
SARS-CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i 
helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og ivareta ordinære 
helse- og omsorgstjenester, i perioder der smittetallene er stigende eller høye. 
 
§ 2. Krav om karantene 
Unntaksbestemmelen for smittekarantene jf. Forskrift om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddeet (covid-19.forskriften) § 4-2.ledd-c, at smittekarantene ikke gjelder for personer 
som har nærkontakt og fått 1. vaksinedose, gjelder ikke.  
  
§ 3. Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser av i denne forskrift kan straffes iht. lov om 
vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 8-1. 
  
§ 4. Ikrafttredelse og varighet 
Forskriften trer i kraft 01.august 2021 kl. 00.00 og gjelder til og med 22. august 2021. 
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