
 

 

Først en informasjon fra kommunedirektør Ingjerd Astad om noen ekstra føre-var-tiltak i Hitra Kommunes egen 

organisasjon.  Det er opp til hver enkelt bedrift om man vil gå ut med samme informasjon til sine ansatte, og om man 

i så tilfelle vil legge seg på en linje med SKAL eller ANMODES OM – både når det gjelder testing og reising. 

 

Så til oppsummering etter møtet: 

NB!  DET SOM STÅR NEDENFOR, ER DET SOM GJELDER I DAG 26.01.21.  SOM VI ALLE VET KAN SITUASJONEN ENDRE 

SEG RASK.  FOR UTFYLLENDE INFORMASJON SOM OPPDATERES KONTINUERLIG ANBEFALER VI FØLGENDE LENKER:   

 

Regjeringa: https://www.regjeringen.no/no/id4/ 

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/ 

NHO Reiseliv: koronavirus (nhoreiseliv.no) 

Hitra Kommune:  https://www.hitra.kommune.no/informasjon-om-koronavirus/ 

OPPSUMMERING ETTER DIALOGMØTE MELLOM 

NÆRINGSLIVET OG HITRA KOMMUNE MANDAG 25.01.21 

OM COVID-19, MED FOKUS PÅ INNREISESMITTE 

Se saksliste og presentasjoner i eget vedlegg 

Randi Storsve Lundquist, Hitra Næringsforening 

Strakstiltak for ansatte som har vært i eller hatt besøk fra Follo-kommuner og Oslo-området.  

Tiltakene gjelder for de som har oppholdt seg i de aktuelle kommuner* eller hatt besøk derfra siste ti 

dager. Tiltaket gjennomføres som et føre-var-tiltak for å sikre at kommunen unngår ytterligere 

smittespredning. 

  

Karantene i ti dager for ansatte. 

Ansatte som har vært på reise til de ti kommunene og/eller hatt besøk av personer hjemmehørende der 

(fra og med 12. januar klokka 01:00) skal i karantene i ti dager fra dato for hjemkomst/siste dag med 

besøk. Ansatte skal teste seg så snart som mulig, og ny test skal gjennomføres etter sju dager. 

  

Det henstilles til at all planlagt reisevirksomhet til disse områdene avlyses/utsettes, med unntak 

høyst nødvendige reiser. 

  

Disse tiltakene gjelder til ny informasjon blir gitt. 

Bestill time.  Time bestilles elektronisk. 

Kommunens teststasjon er åpen hverdager 1100-1200 (utvides ved behov).  

 

* Dette gjelder kommunene: 

Nordre Follo, Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn, Våler 

https://www.regjeringen.no/no/id4/
https://www.fhi.no/
https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/koronavirus/
https://www.hitra.kommune.no/informasjon-om-koronavirus/


Og lenkene i den vedlagte presentasjonen fra Hitra Kommune 

 

DIGITAL INNREISEREGISTRERING (fra 02.01.21) 

Alle som passerer grensen, også norske statsborgere, skal som hovedregel registrere seg.  

Innreisende skal registrere seg før ankomst til Norge, og reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til 

innreisetidspunkt. Etter fullført registrering får man en kvittering som skal vises til politiet ved grensekontrollen. 

Innreiseregistering kommer i tillegg til den obligatoriske Covid-19 testingen på grensen, krav om negativ test før 

innreise og karanteneplikt.  

Det digitale reiseregisteret er tilgjengelig via regjeringen.no.  
Foreløpig er løsningen på engelsk og norsk, men flere språk vil komme til fortløpende. 
Det er etablert et nasjonalt callcenter for de som har spørsmål eller trenger bistand til registrering: +47 33 41 28 70. 
 
KRAV OM NEGATIV TEST FØR INNREISE (fra 23.01.21) 
Kravet om å fremvise negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge er endret fra 72 timer til 24 timer, og alle 
som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal også testes med 
PCR-test på grensen. Kravet vil gjelde for de fleste utlendinger som ikke er bosatt i Norge, med noen unntak.  
 
(I tillegg skal personer som har oppholdt seg i disse landene mellom 15. og 25. januar snarest mulig teste seg med 
testmetoden PCR.)  
 
OBLIGATORISK TESTING PÅ GRENSEN (fra 18.01.21) 
For personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. 
Testen skal gjennomføres ved grenseovergangsstedet i Norge. Det innebærer at personer ikke lenger kan velge å gå 
forbi teststasjon på flyplass, havner eller grenseovergangssteder på vei, og heller teste seg i hjemkommunen.  
Personer som ankommer fra Storbritannia og Sør-Afrika må ta to tester etter ankomst og det må foreligge negativt 
svar på siste test før innreisekarantene kan avsluttes tidligst etter 10 dager. 
Positiv hurtigtest ved grensepasseringsstedet skal følges opp med PCR-test for alle innreisende.  
 
Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på 
karantenehotell. 
 
INNREISEKARANTENE 
Du skal være i innreisekarantene i 10 døgn etter ankomst fra et land eller område som er rødt, det vil si har et høyt 
antall smittede. Hvilke land som er røde følger av vedlegg A til covid-19-forskriften (lovdata.no). Utgangspunktet er 
at personer som skal i innreisekarantene skal oppholde seg på karantenehotell i karantenetiden.  
 
Det er gitt noen unntak fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell:  
• Personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted, 
på visse vilkår. Les mer her. 
• Dersom du kan dokumentere at du i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått Covid-19, gjelder ikke 
reglene om innreisekarantene, karantenehotell, krav om negativ test ved innreise til Norge og smittekarantene for 
deg. 
• Alle innreisende må i karantene i ti dager. Det er mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den 
innreisende tester negativt for Covid-19 to ganger etter ankomst. 
 
(Det gis ikke unntak fra innreisekarantene for reisende fra disse landene: Les mer her.) 

 
Innreisekarantene for arbeidsreisende 
Innreisende som ikke har fast bopel i Norge (eid eller leid) må fremvise bekreftelse på egnet oppholdssted for 
gjennomføring av karantene ved ankomst til Norge. Bekreftelsen skal fylles ut av den som stiller oppholdsstedet til 
rådighet, eksempelvis arbeidsgiver eller slekt. 
Den som stiller egnet oppholdssted til rådighet må sørge for at den reisende/arbeidstakeren har mottatt 
bekreftelsen før ankomst Norge. Skjemaene under kan benyttes, men myndighetene vil også akseptere for eksempel 
epost som bekrefter egnet oppholdssted. Det er meget viktig å få med seg at det stilles strengere krav til 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_8
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-innreiserestriksjoner/id2703365/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/strengere-smitteverntiltak-for-reisende-fra-sor-afrika/id2828811/


arbeidstakere som kommer til Norge enn andre. 
 
Den reisende/arbeidstakeren skal selv, i sin innreiseregistrering, fylle ut informasjon om oppholdsstedet. Dette skal 
samsvare med bekreftelsen fra arbeidsgiver. 

• Bekreftelse på egnet oppholdssted for arbeidstakere/arbeidsgivere. 
• Bekreftelse på egnet oppholdssted for andre. 

Det er i covid-19-forskriften gitt enkelte unntak fra innreisekarantene for arbeidsreisende. Unntakene gir på visse 
vilkår den som er i innreisekarantene anledning til å jobbe selv om vedkommende er i karantene. Når personen ikke 
er i arbeid, dvs. på fritiden, må vedkommende følge de samme regler som andre som er i innreisekarantene. Med 
fritid menes tid som ikke er arbeidstid. 

 
BOFORHOLD VED INNREISEKARANTENE FOR ARBEIDSREISENDE, DET ER ARBEIDSGIVERS ANSVAR Å FORSIKRE SEG 
OM: 
- At alle får nødvendig informasjon på et språk de forstår. 
- At alle bekrefter at de har mottatt, forstått og akseptert mottatt informasjon. 
- At bostedet er slik at det er mulig for arbeidstaker å leve isolert fra andre i karantenetiden, d.v.s. at man må ha 
tilgang til eget soverom, kjøkken og bad. 
- At alle forstår at de også på fritiden må følge alle regler som gjelder for innreisekarantene. 
- At alle forstår at hvis andre i samme bolig blir smittet så forlenges karantenen for alle i boligen. 

 
SMITTESPORING 
Hitra Kommune bruker ReMin - et verktøy for bl.a. smittesporing - som nå er tatt i bruk av ca. 200 kommuner over 
hele landet. 

Smittesporing er en ny arbeidsoppgave for alle kommuner i Norge.  Et tidkrevende arbeid som krever informasjon, 
forståelse og åpenhet fra de involverte.  Man slet litt i starten, bl.a. på grunn av språkutfordringer, men det har i all 
hovedsak gått bra.  

Hitra Kommune mener nå å ha relativt god oversikt over hvordan smittespredningen har skjedd, men man kjenner 
ikke selve utgangspunktet for smitten.  Dette vil man mest sannsynlig heller aldri finne ut av. 

NB! Arbeidsgivere bes anmode sine arbeidstakere om å begrense (og holde rede på) sine nærkontakter, både i 
arbeidstiden og på fritiden.  Hitra og Frøya anses å være ett bo- og arbeidsmarked, og man bør derfor holde rede på 
sine nærkontakter på begge øyene.  Dette vil lette arbeidet, spesielt i de tilfeller hvor to smittesporingsgrupper må 
samarbeide om kartleggingen. 
 

NÆRKONTAKTER 
Man regnes som «nærkontakt» hvis:   
- Man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med Covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede 
fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med Covid-19 ikke utvikler symptomer gjøres 
smittesporing fra prøvetidspunktet. 
OG kontakten har vært 

o under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER  

o direkte fysisk kontakt ELLER  

o direkte kontakt med sekret.   

 
REGLER VED ARBEID I FOLKS PRIVATBOLIG 
(f.eks. montører) 
Her gjelder de samme smittevernregler som ellers: vask hendene, hold avstand, bruk munnbind. 
Man bør ikke gjøre slikt arbeid hvis man har vært syk den siste uken. 
Man bør ha ekstra oppmerksomhet rundt berøringsflater (renhold/unngå berøring hvis mulig). 

MUNNBIND OG HJEMMEKONTOR 
Hitra Kommune viderefører påbud om munnbind og anmodning om hjemmekontor hvis mulig. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_innreise_15-januar_bekreftelse_arbeidsgiver.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/493acaa2bb94492db3887a62c9f84e98/avkrysningsskjema_innreise_15-januar_bekreftelse_oppholdssted.pdf


Ellers vil lokal og regional smittesituasjon avgjøre hvilke påbud og anmodninger som vil komme i ukene framover.  
Det er knyttet stor usikkerhet til konsekvensene av smitteutbruddet i kommunene rundt og i Oslo. 

VAKTSELSKAP MED KONTROLLER I BUTIKKER OG SERVICEBEDRIFTER I FILLAN 
Stian Vatn, Dolmsundet Hotell, foreslo lignende kontroller også i grendene.  Ordningen er godt mottatt av de 
næringsdrivende, som har vært dyktige til raskt å rette opp i saker som har blitt påpekt.  Hitra Kommune vil vurdere 
forslaget om å utvide ordningen. 

TURISTSESONGEN 2021 
Kommuneoverlegen henviser til nasjonale bestemmelser. 
Forventer at bestemmelsene vil bli knyttet opp mot status for vaksinering og smittespredning, både i Norge og i de 
landene turistene kommer fra. 

NASJONALT SKJENKEFORBUD OPPHEVET (fra 20.01.21) 
Endringen regjeringen gjør innebærer at det nå blir tillatt å servere alkohol sammen med mat. Vær oppmerksom på 
at kommuner kan vedta egne lokale forskrifter som er strengere enn den nasjonale, Hitra Kommune har pr. i dag 
26.01.21 ingen slike lokale forskrifter når det gjelder skjenking.  

Vær oppmerksom på følgende: 
• Hver enkelt gjest må bestille mat hvis de skal få servert alkohol. 
• Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser 
til alle gjester.  
• Ingen nye gjester kan slippes innetter kl. 22.00.  
• Alkoholserveringen må stanse kl. 24.00. Gjesten har 30 minutter etter kl. 24.00 til å drikke opp det som er servert. 
• Salg av kioskvarer, baguetter, boller o.l. er ikke tilstrekkelig. 
• Servering både innendørs og utendørs omfattes. 
• Det har ikke betydning om maten er laget på eget kjøkken, av et cateringselskap eller leveres gjennom en 
foodtruck parkert i nærheten. 
• Gjesten har ikke anledning til å ta med seg egen mat utenfra. 

 

Hitra Næringsforening vil bestrebe seg på å opprettholde et godt samarbeid og hyppig kontakt med Hitra Kommune.  
Det er sannsynlig at det blir flere dialogmøter av dette slaget før vi er «ferdige med» pandemien.  Takk for godt 
«oppmøte» og engasjement også fra næringslivets side. 

Spørreundersøkelsen om Covid-19 og konsekvenser for næringslivet på Hitra og Frøya avsluttes i dag.  Det er nå mer 
enn 70 bedrifter som har sendt inn en besvarelse.  Rapporten presenteres for resten av Beredskapsteam Næring for 
Hitra og Frøya på torsdag, og sendes ut på epost til næringsaktørene på begge øyene kort tid deretter.   

Påmeldte deltakere i dialogmøtet: 

Admento Maren Hjelmeland 

Andrees Angelreisen Andreas Veltrup   

Ansnes Brygger Ola Skjåk bræk 

Blått Kompetansesenter Benedicte Brubakken 

Blått Kompetansesenter Nina Larsen 

Blått Kompetansesenter Sølvi Nordin  

Byggtorget Fillan Vidar Bjørstad 

Din Bemanningspartner Jon Botn-Jørgensen  

Dolmsundet Hotell Stian Vatn 

EH Bygg Jens Huse Mortensvik 

Elektro-Team Ketil Greiff 



El-Konsult Vibeke Knutshaug 

Eterni Norge Ståle Helmersen 

Explore Hitra Venke Glørstad 

Extra Hitra Bård Bagøien 

Fjellvær Gjestegård Hilde Grøttebakk  

Guri Kunna VGS Espen Arntsberg 

Hemne Sparebank Tor Espnes 

Hestvika.net Helge Kaald  

Hitra Anleggservice Tor Magne Langø 

Hitra Bygg og Betong Vidar Hammer  

Hitra Frøya Lokalavis Lars Otto Eide 

Hitra Marine Elisabeth Johansen   

Hitra Turistservice John Birger Brevik  

Hitramat Lena Marie Hammernes-Heggvik 

Hitramat Anton Fjeldvær 

Hjorten Hotell Tone Jørgensen  

Joker Knarrlagsund Silje Bjørstad 

KN Entreprenør/Marine Metall Roar Landevaag 

Knutshaug Fiskeferie   

Kystbudet Odd-Erik Grønning 

Kystplan May Andreassen 

Kaasbøll Boats Bjørn-Inge Kaasbøll 

Lerøy Midt Wenke Jobotn 

Lerøy Midt Sven Amund Fjeldvær 

Mowi Olaf Reppe 

Ingeniør Roar Sivertsen Roar Sivertsen 

Sodvin Ove Strømmen 

Sparebank 1 SMN Marita Wingan 

Thai Station Fillan Wassana Meka   

Vindfang Knut Freidar Reksen 

  

Hitra Kommune Kjell Roar Sæther 

Hitra Kommune Synnøve Aukan 

Hitra Kommune Geir Nilsberg 

Hitra Kommune Ingjerd Astad 

Hitra Kommune Harald Hatle 

Hitra Kommune Anita Vitsø 

Hitra Kommune Ole Haugen  

Hitra Kommune Audun Norbotten 

Hitra Næringsforening Randi Lundquist 

 


