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Møtedato

Administrasjonssjefens anbefaling:
For å forebygge og begrense smitte Covid-19, og beskytte sårbare grupper har
administrasjonsutvalget i Longyearbyen lokalstyre med hjemmel i forskrift om helselovgivningen for
Svalbard § 9 fjerde ledd, jf. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d vedta følgende:
Alle som ankommer Longyearbyen arealplanområde via flyplassen, havn eller på annen måte, etter
reise fra fastlandet de siste 14 dagene, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst til
Svalbard. Definisjonen av hjemmekarantene fremgår i de til enhver tid gjeldende nasjonale
retningslinjer for hjemmekarantene.
For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til
enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
Vedtaket er en forlengelse av vedtak i AU den 20.mars.
Vedtaket treffes for en periode på 7 dager i henhold til forskrift om helselovgivningen for Svalbard § 9
fjerde ledd, jf. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d, og gjelder til 3. april 2020. Ved behov kan
vedtaket forlenges etter denne dato.
Utfyllende bestemmelser:
Karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, og ikke personer som den reisende
oppholder, eller har oppholdt seg sammen med, under oppholdet i Longyearbyen.
Reisende som skal videre til områder utenfor Longyearbyen arealplanområde (til for eksempel Svea,
Barentsburg og Ny-Ålesund) må i karantene dersom de forlater flyplassområdet.
Reisende som ankommer Svalbard Lufthavn eller Longyearbyen Havn, og som ikke har symptomer,
kan reise til planlagt karantenested i Longyearbyen. Offentlig transport bør unngås.
Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.
Alle som ikke har symptomer på luftveisinfeksjon kan reise tilbake til fastlandet.
Reisende som benytter seg av muligheten til å reise tilbake til fastlandet eller skal videre på Svalbard
må være i karantene fram til avreise.
Unntaksbestemmelser:

2020/241-10

Side 2 av 3

Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid ved Longyearbyen sykehus og lege ved Lufttransport
er allerede underlagt et forsterket system for testing for covid-19 og gis derfor fritak fra dette vedtaket.
Øvrige helsepersonell unntas ikke.
Det kan gis unntak for personer som alt har sittet i karantene på fastlandet, jf. forskrift om karantene
mv. ved ankomst til Norge. Personen må ha komme direkte fra karatene på fastlandet, det vil si reist
rett fra karantene til flyplassen.
Personer som er samfunnskritisk funksjoner og annet nøkkelpersonell kan unntas fra dette vedtakets
karantenekrav. Nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder for øvrig.
I alle tilfeller er det virksomheten som må søke om unntak fra karanteneplikten.
Sysselmannen avgjør hvem som kommer inn under unntaket. Unntakene skal kun benyttes der det er
strengt nødvendig. Utover dette gis det ingen dispensasjoner fra disse bestemmelsene.
Det gjøres oppmerksom på at sentrale føringer kan medføre endringer i unntaksbestemmelsene.

Saksopplysninger:
Regjeringen viderefører de nasjonale tiltakene for å hindre spredning av Covid-19 fram til 13. april
2020.
Smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus anbefaler at Longyearbyen lokalstyre viderefører
karantene bestemmelsene for tilreisende fra fastlandet. Sysselmannen har også fattet vedtak om
karantenebestemmelser for den øvrige bosettingen på Svalbard og har uttalt at de vil forlenge
vedtaket.

Vurdering:
Det er gjort noen pressisinger fra vedtaket som ble vedtatt i AU den 20. mars.
Blant annet er det presisert at vedtaket gjelder alle som ankommer Longyearbyen arealplanområdet
via flyplass, havn eller på annen måte.
Justisministeren uttalte på regjeringens pressekonferanse 25. mars at de arbeidet med en veiledning
til lokale karantenebestemmelser. Dette har vi tatt hensyn til i vedtaket ved at det er påført en setning
under unntaksbestemmelsene at sentrale føringer kan medføre endringer i unntaksbestemmelsene.
Administrasjonssjefen har forstått at regjeringens skepsis til lokale karantenebestemmelser er først og
fremst der kommuner vedtar tiltak som er uforholdsmessige slik at det er vanskelig å holde Norge i
gang. Dette gjelder første og fremst der kommuner stenger hele kommune, som gjør det vanskelig for
pendlere å komme på jobb også samfunnskritisk personell.
Vedtaket som er fattet tidligere og administrasjonens anbefaling nå stenger ikke Longyearbyen. Alle
kan fortsatt komme hit, men må altså i karantene. De som skal videre på Svalbard må sitte i karantene
til de forlater arealplanområdet, og må altså ikke være i karantene 14 dager før de reiser videre. For
eksempel kan en ansatt eller besøkende til en annen bosetting på Svalbard komme med fly, dra fra
flyplassen dirkete til hotell/leilighet å være der i karantene til dagen etter, og deretter reise til endelig
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bestemmelse sted på Svalbard. Vedkommende må altså ikke sitte 14 dager i karatene i Longyearbyen
før vedkommende kan dra videre.
I presiseringen som ble gjort i AU den 20 mars, ble det presisert at det ikke bare er samfunnskritisk
personell som kan søke unntak men også nøkkelpersoner. Dette mener administrasjonssjefen bidrar
til at samfunnet i Longyearbyen kan gå rundt også i denne krisen. Det som nå er presiseres i
anbefalingen er at det er virksomheten som må søke om unntak og ikke den enkelte ansatte. Det er
virksomheten som må ta en vurdering av om den ansatte er en nøkkelperson eller samfunnskritisk
personell.
Bakgrunnen for at det fortsatt er ønske om lokale karantene bestemmelser er for hindre smitte i
Longyearbyen og dermed raskere komme tilbake til en normale hverdag her.

Andre vedlegg (ikke vedlagt):

