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Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer §4-1 første
ledd bokstav c. Det etableres kontrollpost langs landevei med
smittevernfunksjon.
Med bakgrunn i den ukontrollerte spredningen av SARS CoV-2 virus og Covid -19 i Norge ses det på
som formålstjenlig å etablere kontroll over all ferdsel inn til Båtsfjord kommune, herunder ferdsel
langs landevei. På nåværende tidspunkt finnes ingen slik landeveiskontroll og man har dermed ingen
oversikt over potensielle smittekilder herfra.
Det lages sådan et hastevedtak med hjemmel i smittevernloven §4 første ledd bokstav c:
§ 4-1.Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering
C) Stans eller begrensninger i kommunikasjoner
Kontrollposten skal innebære personell som er bemannet hele døgnet og som er blitt lært opp til å
benytte seg av spørreskjema som har som intensjon å avklare smitterisiko hos førere og passasjerer i
kjøretøyet. Videre skal det informeres om smitteforbyggende tiltak. Det skal lages rutiner for
rapportering inn til smittevernlege for avklaring av tiltak ved mistanke.
Det er fra mandag 16.mars 2020 innført karantenepåbud for reisende til og fra Båtsfjord som
kommer utenfra Øst-Finnmark.
I praksis betyr dette at alle som kommer reisende til/fra Båtsfjord fra andre kommuner enn Vardø,
Vadsø, Nesseby, Tana, Sør-Varanger og Berlevåg skal i 14 dagers hjemmekarantene ved ankomst til
Båtsfjord.
Rettslig grunnlag
Smittevernloven § 4-1 første ledd gir smittevernlege hjemmel til å sette i verk ulike tiltak når det er
nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i
befolkningen. Aktuelle tiltak fremgår av bestemmelsens første ledd bokstavene a til e.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det
fremgår:
"Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse
av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.
Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig
inngrep."

Begrunnelse for vedtaket
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. Covid-19
epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Fra 10. mars 2020 har Helsedirektoratet registrert at
sykdommen 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 lenger kan spores tilbake til utlandet.
I den nåværende situasjonen er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av SARS CoV-2
virus og Covid-19 og det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt for hele landet. Tiltaket anses
nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i
helsetjenesten.
Tiltaket fremstår som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering og gjelder for Båtsfjord
kommune.
Smittevernlege vurderer at smitteverntiltaket har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av
hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittvernskapasitet i kommunen og i
helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig utfra en
helhetsvurdering. Etter smittevernleges vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved
smitteverntiltaket overstige den belastning og ulempe for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er
vektlagt i vurderingen.
Gjør avslutningsvis oppmerksom på smittevernloven § 4-1 tredje ledd hvor kommunestyret kan sørge
for iverksetting av tiltakene også dersom den ansvarliges holdning eller atferd kan medføre at
iverksettingen blir forsinket, eller dersom det er uvisst hvem som er den ansvarlige.
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