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Behandling i Administrasjonsutvalget - 17.03.2020

Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt med følgende endringer:

I andre avsnitt under utfyllende bestemmelser tilføyes
(til for eksempel Svea, Barentsburg og Ny-Ålesund)
I siste setning i tredje avsnitt under utfyllende bestemmelser endres «skal» til «bør».

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 17.03.2020
Vedtak:
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 c vedta følgende:
Alle som ankommer Longyearbyen arealplanområde etter reise fra fastlandet ilegges
hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. 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 gjelder fra 18.mars 2020 kl. 06.00, og med tilbakevirkende kraft til 13. mars 2020 kl. 06.00.
Vedtaket gjelder til 27.mars 2020 kl 18.00.
Utfyllende bestemmelser:
Disse 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 være i karantene inntil de forlater arealplanområdet.
Reisende som ankommer Svalbard Lufthavn, og som ikke har symptomer, kan reise til planlagt
karantenested i Longyearbyen. Offentlig transport bør unngås.
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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 må være i karantene fram til
avreise.
Unntaksbestemmelser:
Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid er allerede underlagt et forsterket system for testing
for covid-19 og gis derfor fritak fra dette vedtaket.
Det kan gis unntak for personer som alt har sittet i karantene på fastlandet, jf. forskrift om karantene
mv. ved ankomst til Norge. Dette etter dialog og godkjenning av smittevernslegen ved Longyearbyen
sykehus.
Personer som samfunnskritisk nøkkelpersonell kan unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men
nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder.
Det er Sysselmannen som avgjør hvem som kommer inn under unntaket. Unntaket gjelder kun når
dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Utover
dette gis det ingen dispensasjoner fra disse bestemmelsene.

Administrasjonssjefens anbefaling:
Vedtak:
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 c vedta følgende:
Alle som ankommer Longyearbyen arealplanområdet etter reise fra fastlandet ilegges
hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. 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 gjelder fra 18.mars 2020 kl. 06.00, og med tilbakevirkende kraft til 13. mars 2020 kl. 06.00.
Vedtaket gjelder til 27.mars 2020 kl 18.00
Utfyllende bestemmelser:
Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv, og ikke personer som den reisende
oppholder, eller har oppholdt seg, sammen med under oppholdet i Longyearbyen.
Reisene som skal videre til områder utenfor Longyearbyen arealplanområdet må være i karantene
inntil de forlater arealplanområdet.
Reisende som ankommer Svalbard Lufthavn, og som ikke har symptomer, kan reise til planlagt
oppholdssted. Offentlig transport skal 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.
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Reisende som benytter seg av muligheten til å reise tilbake til fastlandet må være i karantene fram til
avreise.
Unntaksbestemmelser:
Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid er allerede underlagt et forsterket system for testing
for covid-19 og gis derfor fritak fra dette vedtaket.
Det kan gis unntak for personer som alt har sittet i karantene på fastlandet, jf. forskrift om karatene
mv. ved ankomst til Norge. Dette etter dialog og godkjenning av smittevernslegen ved Longyearbyen
sykehus.
Personer som omfattes som samfunnskritisk nøkkelpersonell kan unntas fra dette vedtakets
karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder.
Det er Sysselmannen som avgjør hvem som kommer inn under unntaket. Unntaket gjelder kun når
dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Utover
dette gis det ingen dispensasjoner fra disse bestemmelsene.

Saksopplysninger:
Koronaviruset er svært smittsomt og Staten har satt i gang omfattende tiltak for å prøve å hindre
smitte av viruset.
Det er flere kommuner i Nord-Norge som har fattet vedtak om utvidet karantenebestemmelser for
tilreisende sør for Dovre. Etter samtaler med smittevernlegen på Svalbard er Longyearbyen lokalstyre
rådet til å utvide karantenebestemmelsene for alle tilreisende fra fastlandet, for å hinder spredning av
Covid-19 i Longyearbyen arealplanområdet.

Vurdering:
Det følger av Longyearbyens lokalstyrets delegasjonsreglement at smittevernloven er delegert til
administrasjonssjefen, med unntak av prinsipielle saker. Vi har aldri tidligere vært i en slik krevende
situasjon at alle fra fastlandet vurderes å settes i karantene, i tillegg er det et inngripende tiltak for den
som rammes. Administrasjonssjefen anser derfor dette som en prinsipiell sak som utgangspunktet
skal vurderes av lokalstyret. På grunn av koronasmitten må det fattes vedtak raskt for å stoppe
eventuell smittespredning, og det er derfor ikke tid til å kalle inn lokalstyret. I hht.
delegasjonsreglementet har administrasjonsutvalget da delegasjon til å fatte vedtak, jf. Svalbardloven
§ 37 jr. kommuneloven§ 11-8.
Melding om vedtak truffet etter hastebestemmelsen skal forelegges lokalstyret på neste møte.
Det følger av forskrift om anvendelse av helselover og forskrifter fra Svalbard og Jan Mayen § 9 at
deler av Smittevernloven gjelder på Svalbard og at der er Longyearbyen lokalstyre som har myndighet
som etter loven og forskriftene er lagt til kommune i Longyearbyen arealplanområde.
Det følger videre av smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav c) at når det er nødvendig for å
forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan
kommunestyret vedta stans eller begrensning i kommunikasjoner.
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Nasjonale myndigheter har bedt om at det gjøres lokale vurderinger vedrørende pandemi og
smittevernforebyggende tiltak. Smittevernlegen ved Longyearbyen Sykehus anbefaler at det fattes
vedtak om at alle reisende fra fastlandet skal ilegges hjemmekarantene i 14 dager, se vedlegg.
Administrasjonssjefen anbefaler etter samtaler med smittevernlegen at administrasjonsutvalget fatter
vedtak om utvidet karantenebestemmelser for forebygging og begrensninger av koronasmitte i
Longyearbyen arealplanområdet. Dette for å forbygge og begrense smitte og beskytte sårbare
grupper. Administrasjonssjefen anbefaler at det fattes vedtak som vedlagt til saken.
Bakgrunnen for vedtaket er at Longyearbyen er i en særskilt sårbar situasjon i forhold til smitte, da vi
har svært begrenset tilgang på helsehjelp. Det er nå smitte i alle regioner på fastlandet, men fortsatt
ikke påvist smitte på Svalbard. Videre er det ønskelig å få samfunnet tilbake i drift så raskt som mulig.
Ved å sette alle reisende fra fastlandet i karatene og på den måten hindre smitte, håper vi at
samfunnet kan komme tilbake i vanlig drift raskere.
Administrasjonssjefen ser at dette er et svært inngripende tiltak for de som blir omfattet, både for
enkeltmenneske og næringslivet. Administrasjonssjefen mener likevel at hensynet til å hindre smitte
av Covid-19 til Svalbard må veie tyngre i denne perioden for å raskere kunne komme tilbake til vanlig
drift.

Vedlegg:
1
Utvidet karantenebestemmelser for tilreisende
2
Uttalelse fra Longyearbyen sykehus

