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Vedtak om stenging av videregående skoler mars 2021 

 
Kommunelegen i Bodø har 17. mars 2021 fattet følgende vedtak: 
 
Bodø videregående skole og Bodin videregående skole stenges fra torsdag 18. mars 2021 kl. 
08.00, og skal holde stengt fram til torsdag 25. mars 2021 kl. 08.00. 
 
Vedtaket innebærer at all undervisning skal foregå digitalt. 
 
Følgende unntak gjelder: 
 

 Sårbare elever skal ivaretas og fortsatt få fysisk undervisning/tilbud på skolen. 
 Nødvendige praktiske øvelser innen yrkesfag og studieforberedende fag kan fortsatt 

gjennomføres fysisk på skolen med nødvendige smitteverntiltak. 
 Skolene kan i særlige tilfeller søke dispensasjon hos smittevernlegen. 

 
Vedtaket er fattet med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 
(smittevernloven) § 4-1 femte ledd, jf. første ledd bokstav b, og forskrift om smitteverntiltak mv. 
ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 12c første ledd.  
 
Begrunnelse 
 
Det følger av covid-19-forskriften § 12c første ledd at kommunen kan fatte vedtak om stenging eller 
begrensning av aktivitet i barnehage, skole, universitet, høyskole, fagskole eller annen 
utdanningsinstitusjon dersom det er nødvendig for å stanse pågående smittespredning. 
 
Smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b angir at kommunestyret kan fatte vedtak om stenging 
eller begrensning av aktivitet når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig sykdom eller 
motvirke at den blir overført. I hastesaker kan kommunelegen utøve den myndigheten som 
kommunestyret har. 
 
Smitteverntiltak skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av 
hensyn til smittevernet og fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Begrunnelsen for 
ovennevnte vedtak er at kommunen nå er inne i 6. uke av det største utbruddet i kommunen siden 
pandemien startet, dominert av den sør-afrikanske virusvarianten, men også med innslag av 
opprinnelig virus og i det siste tilfellet av den britiske varianten. 
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Erfaringen er at flere unge enn eldre blir smittet, at spredningen går vesentlig raskere, og at flere får 
et mer alvorlig sykdomsforløp. Antallet innleggelser for covid 19 fra kommunen er det høyeste vi 
har sett hittil; de siste dagene 5-7 tilfeller til enhver tid. Erfaringene om sykdomsforløp bygger på 
regelmessig og nøyaktig registrering ved hjelp av Medisinsk Avstandsoppfølging.  
 
Bodø har landets største utbrudd av det sør-afrikanske viruset. Vi har sett at utbruddet har hatt 
spredningstilfeller til en rekke andre kommuner. Situasjonen har vært kommentert som 
bekymringsfull av ass. helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, noe vi også har understreket og tatt 
konsekvensen av. De siste 2-3 ukene har vi hatt strenge lokale forskrifter og intensivert 
forebyggende innsats på flere områder. Imidlertid har vi kun oppnådd å stabilisere antallet nye 
smittetilfeller på nivå 5-10 daglig, mens andelen positive med ukjent smittevei har økt og ligger nå 
på ca. 25%. Vi stiller spørsmål om kontaktsmitte og/eller en kombinasjon av dråpe-/luftsmitte kan 
være mer framtredende hos denne varianten. 
 
Situasjonen krever omfattende smitteverntiltak for å redusere sosial mobilitet generelt i samfunnet 
og fysisk nærhet mellom mennesker. Selv på såkalt rødt nivå er det vanskelig å ivareta smittevernet 
på tilstrekkelig vis i våre to videregående skoler, gitt de rammer som arkitektur og 
undervisningsopplegg gir. 
 
Kommunelegens vedtak er drøftet med ordfører, rådmann, fylkeskommunal myndighet og 
statsforvalteren. 
 
Klageadgang 
 
Statsforvalteren avgjør klage over kommunalt eller interkommunalt vedtak såfremt ikke noe annet 
er bestemt i loven, jf. smittevernloven § 8-3.   
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

 Kai Brynjar Hagen 
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