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Ansvarserklæring vedrørende nåværende eller fremtidige smitteverntiltak tilknyttet
korona/Covid 19 - versjon 2
Det vises til e-post sendt Nannestad kommune den 09.09.21 og den 15.09.21.
Generelt om god forvaltningsskikk og svar på henvendelser:
Det følger av god forvaltningsskikk at alle har krav på svar innen rimelig tid på henvendelser til
forvaltningen. Forvaltningen må derfor, også i saker som er avsluttet, vurdere innholdet i senere
henvendelser. Nye omstendigheter og opplysninger kan tilsi at forvaltningen må revurdere en
sak. God forvaltningsskikk tilsier også at forvaltningen bekrefter mottakelsen av henvendelsen og
opplyser hva forvaltningen i tilfelle vil gjøre.
Det kan imidlertid ikke forventes at myndighetene i alle tilfeller skal fortsette en korrespondanse etter
at den har tatt endelig standpunkt i saken. God forvaltningsskikk krever at forvaltningen også må ta
hensyn til andre som venter på å få sine saker behandlet, og som kanskje ikke er like aktive i sitt
forhold til forvaltningen. Der en klager til stadighet kommer tilbake til en avsluttet sak, uten at det
foreligger nye relevante opplysninger, må forvaltningen kunne svare med å vise til at saken er ferdig
behandlet. Hvis klageren fortsetter å rette nye henvendelser til organet, må det etter
omstendighetene kunne vises til at ytterligere henvendelser ikke vil bli besvart.
På bakgrunn av ovennevnte meddeles derfor at ytterligere henvendelser angående vaksinemotstand
og koronaskepsis ikke vil bli besvart, så lenge det ikke skulle foreligge nye omstendigheter og/eller
nye opplysninger.
Å være skeptisk til en ny vaksine er det selvsagt rom for i det norske demokratiet som har et klart
prinsipp om ytringsfrihet nedfelt i vår grunnlov. Covid-19- vaksinen er frivillig. Når det er sagt så
vurderes at dersom den enkelte nekter å ta vaksinen så må vedkommende leve etter strenge
smittevernregler for ikke å skade andre. At folk velger å tro på «alternative fakta» er en rett enhver
har, men da må man også være forberedt på at det kan få følger. Det oppfordres til å være
kildekritisk, man kan for eksempel kontakte sin fastlege for en felles gjennomgang av kildekritikk.
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Folkehelseinstituttet FHI anbefaler folk om å ta vaksine for å redusere risiko for å bli syke og i tillegg
reduserer faren for at man selv skal bli en smittekilde som smitter venner og familie. Nannestad
kommune følger denne anbefalingen.
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