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Kjære kolleger! 
 
Den unormale situasjonen som vi opplever har vart i ca. 4 uker, og det unormale begynner 
nesten å bli «normalt». For oss i kriseledelsen er det nå blitt «normalt» å gjennomføre faste 
møter kl. 0830 hver arbeidsdag. For dere på de ulike enhetene er det nå blitt «normalt» å 
etterleve ulike restriksjoner, normalt å utføre oppgavene innenfor de rammene situasjonen 
tillater og «normalt» og kanskje gjøre andre oppgaver enn det dere gjøre i vanlige tider. 
Uansett, det er nå tydelige tegn på at restriksjonene og tiltakene som er iverksatt har sin 
positive effekt, selv om det nok er for tidlig å konkludere. 
 
Dere alle har helt sikkert registrert diskusjonen i media angående lokal karantene, eller 
«søringkarantene» som media kaller det. Vi i Sørreisa kommune har valgt å ikke innføre 
denne type karantene. Dette er i tråd med tydelige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og vår 
egen kommuneoverlege. Grunnlaget for å fatte lovlige vedtak iht. Smittevernloven er at 
vedtakene er «basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til 
smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering».  
Det har som kjent vært uenighet om dette blant flere kommuner i Troms og Finnmark. Flere 
av kommunene hadde bla. liten tro på at FHI tok hensyn til forskjell mellom sør og nord. 
Denne vurderingen er vi, og ikke minst kommuneoverlegen, helt uenig i. Ifølge FHIs 
anbefalinger heter det bla.: «Den største effekten vil antakelig allerede være tatt ut i de 
generelle tiltakene som er innført på befolkningsnivå. I forhold til dette vil effekten av å 
stenge kommunegrensene i de fleste tilfeller være liten.»  
Videre heter det: «Det er heller ikke gitt at en total forsegling av et lite samfunn vil medføre 
den ønskede utflatingen av smittekurven. Det kan tvert imot medføre at svært mange blir 
syke samtidig når grensene åpnes, kanskje på et tidspunkt uten like stort fokus på generelle 
smittereduserende tiltak.»  
Uansett, dette er vanskelige avgjørelser og det overasker meg at mange synes dette er lett. 
Hva som er den optimale avgjørelsen, gjenstår vel å se. Vi har i hvert fall vært nøye med å 
ikke kritisere andre kommuner som har tatt en annen avgjørelse.  
 
Til tross for den utfordrende perioden vi er inne i, har jeg fått utrolig mange hyggelige 
tilbakemeldinger fra innbyggere i Sørreisa angående den jobben dere alle gjør. Vi har alle 
sammen blitt satt på store prøver i denne tiden, men til tross for det leverer Sørreisa 
kommune svært gode tjenester til innbyggerne, innenfor de rammene som Corona-
situasjonen tillater. Jeg er dypt og inderlig imponert over dere alle – og ikke så rent lite stolt 
over å få være en del av dette.  
 
Jeg vet at dere alle strekker dere langt i å kunne utføre de oppgavene dere har – og mer til. 
Omfattende restriksjoner gjør jobben mer utfordrende og omfattende, samtidig som vanlige 
arbeidsoppgaver i stor grad må utføres. Svært mange av dere, enten dere jobber innenfor 
helse, jobber med barn eller med renhold, jobber i fremste linje med fare for å motta smitte, 
noe som gjør jobben enda mer utfordrende og tankevekkende.   
 
Kriseledelsen vil ha sitt siste møte før påske i morgen onsdag. Imidlertid er vi alle på høy 
beredskap gjennom påskehelgen og vil møtes umiddelbart dersom situasjonen krever det. 
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Vi har vel alle vent oss til tanken om at dette ikke blir en vanlig påske. De fleste må holde seg 
hjemme eller i nærområdet og mange må enten være på jobb eller opprettholde en grad av 
beredskap gjennom påsken. Allikevel håper jeg dere får anledning til å nyte noen fridager og 
ikke minst få anledning til å gjøre noen typiske påskesysler. Uansett gjøremål, jeg ønsker 
dere alle ei riktig god påske og noen velfortjente fridager, så håper jeg at den positive 
utviklingen fortsetter gjennom påska og i tiden etterpå. 
 
Tusen takk til dere alle for imponerende innsats så langt! 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
Stig Jonny Haugen 
Ydmyk og stolt rådmann 
 


