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Anbefaling om oppheving av statlig forskrift for kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, 
Vindafjord, Bokn, Sveio og Utsira fra 12.4.2021 kl. 00.00 

Anbefalingen finnes vedlagt. 
 
Oppsummering: 

 Den 16.03.21 ble det iverksatt tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5A for syv 

kommuner på Haugalandet (Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord i Rogaland 

+ Sveio i Vestland) 

 Det anbefales at tiltakene oppheves for nevnte kommuner med virkning fra 12.04.21 kl 00.00. 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Liv Heidi Brattås Remo e.f. 
avdelingsdirektør 

Christian Borgen Lindstad 
seniorrådgiver 
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Anbefaling om oppheving av statlig forskrift for 
kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, 
Bokn, Sveio og Utsira fra 12.4.2021 kl. 00.00 
 

Oppsummering 
 Den 16.03.21 ble det iverksatt tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5A for syv kommuner på 

Haugalandet (Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord i Rogaland + Sveio i Vestland) 

 Det anbefales at tiltakene oppheves for nevnte kommuner med virkning fra 12.04.21 kl 00.00. 

 

Bakgrunn 
Den 16.03.21 ble det iverksatt tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5A for syv kommuner på 

Haugalandet (Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord i Rogaland + Sveio i Vestland). Tiltakene varer 

frem til 11.04.21. Kommunene har overfor statsforvalter uttrykt at de ikke ser behov for å forlenge dette 

tiltaksnivået. De ønsker å følge det generelle nasjonale tiltaksnivået fra 12.04.21 og vurdere behov for lokale 

forskrifter videre, avhengig av utviklingen i regionen og det generelle nasjonale tiltaksnivået. Det ble avholdt møte 

mellom Helsedirektoratet, FHI, statsforvalter og kommunene den 06.04.21 der smittesituasjonen ble diskutert. Det 

var enighet om at smittesituasjonen er stabilisert. Helsedirektoratet, FHI, Statsforvalter og kommunene er enige om 

at tiltaksnivået kan oppheves fra kl. 00.00 12. april 2021.  

 

Andre relevante oppdrag 
Korrigert anbefaling om statlig forskrift for kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Bokn, Sveio og 

Utsira fra 16.3.2021 kl. 24.00 (vår ref: 21/7460-16) 

Helsedirektoratets vurdering 
Smittevernloven § 1-5 oppstiller grunnleggende vilkår for iverksetting av smitteverntiltak: Etter bestemmelsen skal 
tiltak være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå 
tjenlige etter en helhetsvurdering. Helsedirektoratet og FHI er enige med kommunenes vurdering om at det ikke 

lenger er nødvendig med forlenging av tiltak i samsvar med covid-19 forskriften kapittel 5A. 

Samlet anbefaling 
Det anbefales at tiltaksnivå 5A oppheves for følgende kommuner: 
 
Haugesund 
Karmøy 
Tysvær 
Vindafjord 
Bokn 
Utsira 
Sveio 
 

Helsedirektoratet anmoder om opphevelsen iverksettes fra 12.04.2021 kl. 00:00. 
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Vedlegg til malen 
E-post fra statsforvalter i Rogaland 
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Fra: Johnsen, Reidar <fmrorjo@statsforvalteren.no>  

Sendt: fredag 9. april 2021 19:45 

Til: Beredskap Hdir <Beredskap.Hdir@helsedir.no> 

Kopi: utbrudd@fhi.no 

Emne: Om avslutning av tiltaksnivå 5A når dato utløper - Haugalandet 

 

Jeg ble plutselig litt i tvil. 

 

7 kommuner på Haugalandet (Haugesund, Karmøy, Tysvær, Bokn, Utsira og Vindafjord i Rogaland + Sveio i Vestland) 

har tiltaksnivå 5A som utløper 11. april. 

Kommunene har overfor Statsforvalter muntlig uttrykt at de ikke ser behov for å forlenge dette tiltaksnivået. At de 

ønsker å følge de nasjonale generelle tiltaksnivået fra mandag. Og så vil de vurdere behov for lokale forskrifter 

videre, avhengig av utviklingen av det generelle nasjonale tiltaksnivået. 

 

Er det slik at tiltaksnivå 5A automatisk blir annullert når dato utløper, eller forventes det at vi innkaller kommunene, 

FHI og Hidr til et formelt møte for å avklare dette? 

 

 

Med hilsen 

  

Reidar Johnsen 

Fylkesberedskapssjef 

Fylkesmannen i Rogaland – Samfunns- beredskaps- og kommunalavdelingen 

Tlf. 51 56 88 39 - Mobiltlf. 415 23 431 

E-post: reidar.johnsen@fylkesmannen.no 

Internett: www.fylkesmannen.no/rogaland 
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