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Anbefaling om avvikling av statlige regionale tiltak etter covid-19-forskriften kapittel 5A og 5C 
for kommuner i Salten fra 12. april 2021  

 
Vedlagt følger Helsedirektoratets anbefaling. 
 
Hovedpunkter: 

 Fra 12. mars 2021 har Bodø kommune vært innlemmet i covid-19-forskriften kapittel 5A  
og de omkringliggende kommunene i Salten i kapittel 5C.  

 Smittesituasjonen er nå under kontroll og Statsforvalteren i Nordland og kommunene 
vurderer det forsvarlig å avslutte nasjonale tiltak etter covid-19-forskriften kapittel 5A 
og 5C. 

 Helsedirektoratet anbefaler at den nasjonale reguleringen av kommunene i Salten etter 
covid-19-forskriften kapittel 5A og 5C ikke videreføres etter 11. april 2021 kl. 24.00. 

 Kommunene må til enhver tid foreta selvstendige vurderinger av behov for tiltak. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Johan Georg Røstad Torgersen e.f. 
direktør 

Kristin Helene Skullerud 
seniorrådgiver 
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Anbefaling om avvikling av statlige regionale tiltak 

etter covid-19-forskriften kapittel 5A og 5C for 

kommuner i Salten fra 12. april 2021  

 

Oppsummering  
 

 Fra 12. mars 2021 har Bodø kommune vært innlemmet i covid-19-forskriften kapittel 5A  og de 

omkringliggende kommunene i Salten i kapittel 5C.  

 Smittesituasjonen er nå under kontroll og Statsforvalteren i Nordland og kommunene vurderer det forsvarlig 

å avslutte nasjonale tiltak etter covid-19-forskriften kapittel 5A og 5C. 

 Helsedirektoratet anbefaler at den nasjonale reguleringen av kommunene i Salten etter covid-19-forskriften 

kapittel 5A og 5C ikke videreføres etter 11. april 2021 kl. 24.00. 

 Kommunene må til enhver tid foreta selvstendige vurderinger av behov for tiltak. 

 

 

Bakgrunn 
Fra 12. mars 2021 har Bodø kommune vært innlemmet i covid-19-forskriften kapittel 5A. De omkringliggende 

kommunene i Salten (Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold) har vært 

innlemmet i kapittel 5C.  

Tiltakene ble forlenget til 11. april 2021 etter anbefaling fra Helsedirektoratet etter møte med FHI, Statsforvalteren i 

Nordland og de involverte kommunene 16. mars 2021. 

Det ble avholdt møte med kommunene i Salten, Statsforvalteren i Nordland, Helsedirektoratet, FHI, Helse Nord og 

Nordlandssykehuset 6. april 2021 for vurdering av tiltaksnivået etter 11. april.  I dette møtet rapporterte alle 

kommunene om lave smittetall og/eller betydelig mindre smitte enn da tiltakene ble innført, men det ble tatt 

forbehold med hensyn til at færre har testet seg i påskeuken (uken før møtet), det har vært reisevirksomhet til og fra 

kommunene i påsken, og at effekten av dette på smittetall ennå ikke er klar. Bodø forventer noe mer påvist smitte 

den kommende tiden. Enkelte kommuner hadde enkelttilfeller av smitte relatert til tilreisende i påskeferien. I Bodø 

var den sørafrikanske virusvarianten påvist samme uke. For å ha noe mer tid til å vurdere smittesituasjonen i lys av 

påsken ble det derfor avtalt et nytt møte 8. april. 

I møtet 8. april rapporterte kommunene 8. april at smittesituasjonen nå er under kontroll og Statsforvalteren i 

Nordland og kommunene vurderer det forsvarlig å avslutte nasjonale tiltak etter kapittel 5A og 5C etter 11. april. Det 

ble fremhevet at de generelle nasjonale smitteverntiltakene også i stor grad bidrar til et forsterket tiltaksnivå.  
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Vurdering fra Statsforvalteren i Nordland 
På vegne av kommunene i Salten anmoder Statsforvalteren i Nordland regjeringen om at tiltak etter Covid-19 

forskriften kapittel 5A for Bodø og kapittel 5C for Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen 

og Sørfold ikke videreføres etter at vedtaket går ut 11.04.21. 

Regionen har nå kontroll på smittesituasjonen. Statsforvalteren og kommunene opplever at etterlevelsen av 

smittetiltakene, kapasitet i helsetjenesten og testkapasitet er god, og at dette tilsier at nasjonale regler og 

anbefalinger vil være tilstrekkelig til å håndtere situasjonen videre. 

Vurdering fra Folkehelseinstituttet 
Folkehelseinstituttet vurderer forekomsten av covid-19 i Bodø og i nabokommuner som lav og under kontroll, og vi 

støtter kommunenes beslutning om å ikke lenger være omfattet av nasjonal forskrift under kapittel 5A (for Bodø) og 

5C (for øvrige kommuner i Salten området). 

Helsedirektoratets vurdering og anbefaling 
Smittevernloven forutsetter løpende vurdering og justering av tiltak etter hvert som situasjonen utvikler seg for å 

sikre at de grunnleggende vilkårene i §§ 1-5 og 4-1 er oppfylt. Dette innebærer at tiltak som iverksettes for å 

håndtere utbrudd til enhver tid må tilpasses smittesituasjonen, og at de ikke skal vare lenger enn nødvendig. Etter 

hvert som man får bedre kunnskap, kan det være aktuelt å tilpasse tiltakene i tråd med utviklingen av 

smittesituasjonen. 

Basert på redegjørelsene og vurderingene gjengitt ovenfor, legger Helsedirektoratet til grunn at statlige regionale 

tiltak ikke lenger er nødvendig i Nordland. Det anbefales derfor at de aktuelle kommunene tas ut av covid-19-

forskriften kapittel 5A og 5C med virkning fra 12. april 2021 kl. 00.00. 

Anbefaling 
Bodø kommune tas ut av covid-19-forskriften kapittel 5A med virkning fra 12. april 2021 kl. 00.00.  

Følgende kommuner tas ut av covid-19-forskriften kapittel 5C med virkning fra samme tidspunkt: 

 Meløy 

 Rødøy 

 Gildeskål 

 Beiarn 

 Saltdal 

 Fauske 

 Sørfold 

 Hamarøy 

 Steigen 

 

Vedlegg 
 Vurdering fra Statsforvalteren i Nordland 

 Vurdering fra FHI 

 



From: Haukland, Lars Utne <lauha@statsforvalteren.no> 
Sent: 8. april 2021 15:35 
To: Beredskap Hdir; Kristin Helene Skullerud 
Cc: Karlsen, Tom Cato; Jordbru, Asgeir 
Subject: Anmodning om opphevelse av tiltak etter Covid-19 forskriften kapittel 5A 

for Bodø og kapittel 5C for Saltenkommunene når vedtaket går ut 
11.04.21 

 
Hei, 
 
På vegne av kommunene i Salten anmoder Statsforvalteren i Nordland regjeringen om at tiltak etter 
Covid-19 forskriften kapittel 5A for Bodø og kapittel 5C for Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, 
Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold ikke videreføres etter at vedtaket går ut 11.04.21. 
 
Regionen har nå kontroll på smittesituasjonen. Statsforvalteren og kommunene opplever at 
etterlevelsen av smittetiltakene, kapasitet i helsetjenesten og testkapasitet er god, og at dette tilsier 
at nasjonale regler og anbefalinger vil være tilstrekkelig til å håndtere situasjonen videre. 
 
Statsforvalteren i Nordland takker for godt samarbeid i håndteringen av utbruddet. 
 

Med vennlig hilsen 

Lars Utne Haukland 
assisterende fylkeslege 

 

Telefon: 
Mobil: 
E-post: 
Web: 

75 53 16 84 
97 59 97 98 
lauha@statsforvalteren.no 
www.statsforvalteren.no/no 

 



From: Elstrøm, Petter <Petter.Elstrom@fhi.no> 
Sent: 8. april 2021 21:27 
To: Kristin Helene Skullerud 
Cc: _coronaledergruppe; smittesporingVAKT 
Subject: SV: Kpt 5-tiltak i Salten 
 
Hei 
Folkehelseinstituttet vurderer forekomsten av covid-19 i Bodø og i nabokommuner som lav og under 
kontroll, og vi støtter kommunenes beslutning om å ikke lenger være omfattet av nasjonal forskrift 
under kapittel 5A (for Bodø) og 5C (for øvrige kommuner i Salten området). 
 
Vennlig hilsen 
 
Petter Elstrøm 
Forsker/teamleder 
Nasjonalt smittesporingsteam 
Avdeling for smittevern og beredskap | Folkehelseinstituttet  
Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo 
Besøksadresse: Lovisenberggata 8 
Tlf: 21 07 65 37, mob.: 911 49 202 
www.fhi.no 
 
 

Fra: Kristin Helene Skullerud <Kristin.Helene.Skullerud@helsedir.no>  
Sendt: torsdag 8. april 2021 17.46 
Til: Forland, Frode <Frode.Forland@fhi.no>; utbrudd <utbrudd@fhi.no> 
Emne: Kpt 5-tiltak i Salten 
 
Hei, 
Viser til møte i dag og 6.4. om tiltak i Salten-kommunene. Får vi en skriftlig vurdering fra FHI? 
 
Vennlig hilsen 
 
Kristin H. Skullerud 
Seniorrådgiver 
Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester 
Helsedirektoratet 
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