
Pressemelding tirsdag 24. mars 

Jeg vil i dag informere om at alle legene på legekontoret nå er tilgjengelig for videokonsultasjon. Det 

betyr at du kan gjennomføre et planlagt «legebesøk» via videokonferanse, slik at du slipper å reise til 

legekontoret. Slike konsultasjoner kan selvfølgelig ikke brukes i alle tilfeller, for noen ganger er det 

helt avgjørende at du kommer til legekontoret slik at legen får undersøkt deg, men i en del tilfeller 

kan slike konsultasjoner være en god løsning. Rådfør deg med helsepersonellet når du ringer og 

bestiller time, kanskje ditt neste legebesøk kan gjennomføres som videokonsultasjon.  

Ellers synes utfordringene vi står ovenfor med tanke på Corona pandemien å bli en stadig større 

politisk diskusjon der NHO og andre næringslivstopper formaner om at man må løsne på 

karanteneregler etc. for å holde hjulene i gang. Regjeringen har til nå stått imot, og sagt at hensynet 

til menneskers helse må gå foran hensynet til næringslivet. Så gjenstår det å se hvor lenge 

regjeringen står opp for det, med det presset som utøves nå.  

Jeg er i alle fall av den oppfatning at vi har gjort det rette. Kommunene oppfordres til stadighet fra 

fylkesmannen om å iverksette tiltak for å bremse pandemien, og det klare rådet fra vår 

kommuneoverlege har til nå vært at det å sikre kontroll på innreise i regionen, ved å pålegge 

karantene for de som kommer inn i regionen har vært det mest effektive tiltaket. Dette har ledelsen i 

Tynset kommune hatt tro på og støttet oppunder. Og trolig er dette også årsaken til at vi til nå har 

hatt et lavt smittepress i vår region. Vedtakene vi til nå har fattet via smittevernloven utløper denne 

uka, så planen er at formannskapet skal ta stilling til om det bør fattes et nytt vedtak slik at tiltakene 

forlenges ytterligere, i sitt møte førstkommende torsdag. Vi mener kommuner og regioner i 

fortsettelsen også bør ha mulighet for å gjøre lokale tilpasninger ved ulike smitteutbrudd, og ikke 

overstyres fra sentralt hold.  

Gjennom våre vedtak har vi gitt unntak for de med kritiske samfunnsfunksjoner, og vi har gitt 

mulighet for næringslivet til å søke dispensasjoner, noe de aller fleste som søker faktisk får. Det som 

er positivt med dispensasjonssøknadene er at vi da kommer i dialog med næringslivet og kan gi gode 

smittevernråd. Dette synes fra vår side å være godt mottatt av lokalt næringsliv, og vi opplever 

næringslivet som svært seriøse, de tilrettelegger, tilpasser seg og jobber godt.  

Er du usikker på hvilke kommuner i regionen som har fattet egne vedtak som er strengere enn de 

nasjonale, og er du usikker på om du som Tynseting har lov til å reise for eksempel til Røros, så håper 

jeg kopi av vårt vedtak (Likelydende vedtak for kommunene Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og 

Rendalen) gir deg svaret på det. Det lyder som følger: 

• 14 dagers karantene for alle som er tilreisende til Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og 

Tynset kommuner etter reiser i områder utenfor regionen som omtales Fjellregionen. 

Fjellregionen er kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Rendalen, Alvdal og 

Folldal kommuner. 

• Personell definert på justis- og beredskapsdepartementets liste over kritiske 

samfunnsfunksjoner fritas fra dette vedtakets karantenekrav, men de nasjonale 

føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. 

• Vedtaket har virkning fra dags dato, og er gyldig i 7 dager. Forlengelse av vedtaket 

vurderes fortløpende.   

• I de tilfeller hvor forflytning av personell er nødvendig for å sikre tilgjengelig 

mannskap for fortsatt drift av verk/prosjekter/ bedrifter eller for å opprettholde 

logistikk inn til og ut fra virksomheter eller andre særskilte tilfeller, kan kommunelege 



etter søknad gjøre unntak. Det kan ikke gjøres unntak fra vedtaket dersom hensynet til 

smittevern settes vesentlig til side.   

 

Grunnen til at det ikke er karantene for tilreisende til Os, Røros og Holtålen er fordi de 

kommunene ikke har ønsket å fatte egne vedtak som er strenger enn de nasjonale. Men til 

tross for det ønsker vi ikke å lage kunstige grenser midt inne i en felles bo-og 

arbeidsmarkedsregion. Derfor kan alle bevege seg fritt i alle Fjellregionenes kommuner 

fra Holtålen i Nord til Rendalen i sør, med rådene om å holde avstand og opprettholde 

gode hygienetiltak. 
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