Saksprotokoll
Utvalg:
Møtedato:
Sak:

Kommunestyret
01.04.2020
13/20

Resultat:

Annet forslag vedtatt

Arkivsak:
Tittel:

20/79
SAKSPROTOKOLL - INFORMASJON VEDRØRENDE KORONAPANDEMIEN - COVID-19 TIL FORMANNSKAPET 25.03.2020

Behandling:
Saken startet ved at rådmannen orienterte om det arbeidet som er gjort i Kriseledelsen. Under
behandling av saken var kommunelege/smittevernlege L. Rajakumar tilstede for å kunne gi
ytterligere informasjon om nødvendig.
Det ble etter dette åpnet opp for spørsmål fra representantene, som ble besvart av rådmann og
kommunelege.
Trond Vegard Sletten
Ønsket en informasjon om kostnader i forbindelse med Covid-19, som f.eks overtidstimer til
teknisk som møter personer på kaia, smittevernutstyr, karantene på Rorbuen.
Hvem avgjør hvem som skal på Rorbu eller i hjemmekarantene – hvilke kriterier legges til
grunn.
Bjørn Olsen
Han ønsket informasjon om kommunalt ansatte helsearbeidere har spesielle reiserestriksjoner.
Geir Sjøset
Når det gjelder finansiering av utgifter i forbindelse med Covid-19, er det gitt skriftlig svar fra
fylkesmannen om at disse dekkes?
Trond Vegard Sletten
Hvor er det generelle reiseforbudet som nå er gitt til kommunens ansatte hjemlet?
På hvilken bakgrunn er dette gitt? Frykt for økt smitte? For Beredskap? Er det av
smittevernhensyn, hvorfor har ikke butikkens ansatte fått et slikt forbud? Der er jo alle Husøys
innbygger innom på ett eller annet tidspunkt.
Hvis man reiser – hvilke karantenerestriksjoner er det som gjelder, er det Helgelandskarantenen?
Kristine Monsen
Etterlyser de ansattes reiseforbud i vedtaks form. Partiene ved Jan Helge Andersen og Lena
Holmen vil få dette tilsendt i ettertid er svaret fra rådmannen.
Spørsmål til kommunelegen: Hvorfor testes ikke flere – spesielt de som sitter i karantene på
Rorbuen – Legen svarer at det er Helsedirektoratets regler for smittetesting angående Covid19 som følges.
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Lena Holmen
Viser til de generelle reiserådene som er gitt – hold deg mest mulig i ro.
Bjørn Olsen
Viser til nasjonale myndigheters råd og at alle reiser bør være strengt nødvendig
Heidi Pedersen
Kommenterer at det er betryggende at rådmannen har fått juridisk avklart reiseforbudet med
fylkesmannen i Nordland og at de som har søkt om dispensasjon har fått dette.
Hun synes dette er et godt tiltak all den stund at det i Selvær er ca 50 % av befolkningen som
er i risikogruppen.
Jan Helge Andersen (ordfører)
Mener det kanskje heller skulle vært gitt en oppfordring til de ansatte istedenfor et forbud,
og at saken burde ha vært drøftet før avgjørelse ble tatt.
Jan Agnar Willumsen
Det synes å ha vært en litt haltende tolking av smittevernloven. Viser til Smittevernlovens §
4.1. Kommunestyret er de som bør fatte vedtak nå når det ikke lenger er nødvendig med
hastevedtak.
Kristine Monsen
Støtter langt på vei Jan Agnar Willumsen sitt argument
Hva med vedtaket om reiseforbud til de ansatte og hastevedtak av 7 dagers varighet.
Lena Holmen
Har et spørsmål om karantene hjemme sammen med andre husstandsmedlemmer, hun blir
henvist til å ta dette opp direkte med kommunelegen.
Etter strek for spørsmål er satt fremmer Træna Arbeiderparti ved Jan Helge Andersen følgende
forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar orientering fra rådmann til følge
2. Kommunestyret vedtar KARANTENE FOR BESØKENDE I TRÆNA KOMMUNE
vedtatt av kommuneoverlegen 29.03.2020 etter Smittevernloven § 4-1 femte ledd.
3. Kommunestyret henstiller til kommunelegen om at han vurderer tiltakene forløpende
og opphever disse når det er helsemessig forsvarlig.
4. Kommunestyret godkjenner at samtlige politiske møter, som følge av korona-krisen,
inntil videre avholdes som fjernmøter. I samsvar med «Midlertidig forskrift om
gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for
å begrense spredning av Covid-19»
5. Kommunestyret ber administrasjon holde den politiske ledelsen løpende orientert
vedrørende kostnadene som blir påført kommunen som følge av korona-krisen.
6. Kommunestyret vedtar følgende karanteneregler for Træna kommune som gjelder
inntil karantenevedtaket er opphevet:
Dette gjelder for de med hjemmekarantene:
• Hjemmekarantene gjelder i 14 dager fra du har ankommet Helgeland
• Skal ikke gå på skole eller jobb.
• Der en person som er i karantene bor sammen med flere i samme husstand skal alle
i husstanden være i karantene.
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•
•
•
•
•

Skal ikke reise innenlands eller reise utenlands.
Skal ikke ta offentlig transport.
Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer.
Kan gå tur ute, men hold minst 2 meters avstand til andre.

Etter debatt ble kulepunkt 3 fjernet og i kulepunkt 7 fjernes ordene som hovedregel fjernet.
Forslag til vedtak med ovenstående endring ble enstemmig vedtatt.
Kristine Monsen:
Jeg ønsker å få protokollført at det ble sagt under kommunestyremøtet i dag at
Vedtaket ang kommunalt ansattes reiseforbud er lovhjemlet i §4-1 og §1-5 og at vedtaket er
lovlig.
Jan Agnar Willumsen:
Protokolltilførsel:
Rådmann informerte om løpende kostnader ifm lokale Corona-tiltak og kompensasjon av
disse.
Kostnader for leie av karantene-fasiliteter hos Træna Rorbuferie: Kr. 90.000,- for perioden
(denne må rådmann legge inn)
Kostnader for "vakthold" ved båtanløp/registrering av reisende: (her bør kostnaden for
samme periode inn)
Kostnader for forsterket renhold i kommunale bygg: (kostnader for samme periode)
Kostnader for andre tiltak: (spesifiseres her)
Rådmannen har vært i kontakt med Fylkesmannen i Nordland (pr epost/telefon, bør
dateres/refereres) som bekrefter at Træna kommunes ekstrautgifter i forbindelse med lokale
Corona-tiltak vil bli dekket fullt ut.
Vedtak:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Kommunestyret tar orientering fra rådmann/ tilfølge
Kommunestyret vedtar KARANTENE FOR BESØKENDE I TRÆNA KOMMUNE
vedtatt av kommuneoverlegen 29.03.2020 etter Smittevernloven § 4-1 femte ledd.
Kommunestyret henstiller til kommunelegen om at han vurderer tiltakene forløpende
og opphever disse når det er helsemessig forsvarlig.
Kommunestyret godkjenner at samtlige politiske møter, som følge av korona-krisen,
inntil videre avholdes som fjernmøter. I samsvar med «Midlertidig forskrift om
gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for
å begrense spredning av Covid-19»
Kommunestyret ber administrasjon holde den politiske ledelsen løpende orientert
vedrørende kostnadene som blir påført kommunen som følge av korona-krisen.
Kommunestyret vedtar i tillegg følgende karanteneregler for Træna kommune som
gjelder inntil karantenevedtaket er opphevet:

Dette gjelder for de med hjemmekarantene:
• Hjemmekarantene gjelder i 14 dager fra du har ankommet Helgeland
• Skal ikke gå på skole eller jobb.
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•
•
•
•
•

Skal ikke reise innenlands eller reise utenlands.
Skal ikke ta offentlig transport.
Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
Skal ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer.
Kan gå tur ute, men hold minst 2 meters avstand til andre.

Protokolltilførsel:
Informasjon gitt i kommunestyremøte: Vedtaket ang kommunalt ansattes reiseforbud er
lovhjemlet i §4-1 og §1-5 og at vedtaket er lovlig.
Rådmann informerte om løpende kostnader ifm lokale Corona-tiltak og kompensasjon av
disse.
Kostnader for leie av karantene-fasiliteter hos Træna Rorbuferie: Kr. 90.000,- for perioden
(denne må rådmann legge inn)
Kostnader for "vakthold" ved båtanløp/registrering av reisende: (her bør kostnaden for samme
periode inn)
Kostnader for forsterket renhold i kommunale bygg: (kostnader for samme periode)
Kostnader for andre tiltak: (spesifiseres her)
Rådmannen har vært i kontakt med Fylkesmannen i Nordland (pr epost/telefon, bør
dateres/refereres) som bekrefter at Træna kommunes ekstrautgifter i forbindelse med lokale
Corona-tiltak vil bli dekket fullt ut.
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