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Vedtak i medhold av smittevernloven - delegasjon 

Henvisning til lovverk: 
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 
 
Vedlegg 
1 Kommuneoverlegens vedtak om stenging av campingplasser inkludert tilbud vintercamp 
2 Kommuneoverlegens vedtak om å forby sammenkomster 
3 Kommuneoverlegens vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune 
4 Kommuneoverlegens vedtak om stenging av skoler, barnehager, rådhus med mer 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
1. Kommunestyret godkjenner følgende: 

 1/20 – Kommuneoverlegens vedtak om hjemmekarantene for elever returnert fra 
Karasjok 

 2/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stenging av overnattingssteder i 
Nordreisa  (gjelder til 15. april) 

 3/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stopp i aktivitet for kommersielle 
reiselivsbedrifter (gjelder til 15. april) 

 4/20 - Kommuneoverlegens vedtak om å forby sammenkomster  - dette vedtaket er 
også videreført i nytt delegert vedtak  10/20 videreføres til 13. april 

 5/20 - Kommuneoverlegens vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa 
kommune  -  dette vedtaket er også videreført i nytt delegert vedtak  9/20 videreføres 
til 13. april 

 6/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stenging av campingplasser inkludert tilbud 
vintercamp – dette vedtaket er også videreført i nytt delegert vedtak 12/20 
videreføres til 3. april 

 7/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stenging av skoler, barnehager, rådhus med 
mer -  dette vedtaket er også videreført i nytt delegert vedtak 8/20 videreføres til 13. 
april 

 
Videreførte vedtak (vedlegg): 

 8/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stenging av skoler, barnehager, rådhus med 
mer -  videreføres til 13. april 

 9/20 - Kommuneoverlegens vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa 
kommune  - videreført til 13. april 
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 10/20 - Kommuneoverlegens vedtak om å forby sammenkomster - videreført til 13. 
april 

 12/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stenging av campingplasser inkludert tilbud 
vintercamp –videreført til 3. april 

2. Kommunestyret delegerer sin myndighet etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
(smittevernloven) til formannskapet.  

 

Saksopplysninger 
Kommunedirektøren viser til de vedtak kommuneoverlegen har fattet i forbindelse med 
koronapandemien. Disse vedtak ble forelagt under PS  1/20 som referatsak fra RS 22/20 til RS 
28/20 i kommunestyremøtet 26.03.2020. Videre er det fattet nye vedtak jf. vedlegg. 
 
Helsedirektoratet har i skriv 29.03.2020 kommet med «Veileder til kommunene om lokale 
karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19» 
 
I videomøte 31.03.2020 med Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble det presisert at eventuell 
delegasjon av kommunestyrets myndighet i henhold til Smittevernlovens § 7-1, 6 ledd   bør skje 
til et fast politisk utvalg.   
Kommuneoverlegen vil fortsatt, i medhold av Smittevernloven, kunne utøve myndighet i 
hastesaker. 

Vurdering 
Kommunedirektør tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:  
 
1. Kommunestyret godkjenner følgende: 

 1/20 – Kommuneoverlegens vedtak om hjemmekarantene for elever returnert fra 
Karasjok. 

 2/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stenging av overnattingssteder i 
Nordreisa  (gjelder til 15. april). 

 3/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stopp i aktivitet for kommersielle 
reiselivsbedrifter (gjelder til 15. april) 

 4/20 - Kommuneoverlegens vedtak om å forby sammenkomster  - dette vedtaket er 
også videreført i nytt delegert vedtak  10/20 videreføres til 13. april 

 5/20 - Kommuneoverlegens vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa 
kommune  -  dette vedtaket er også videreført i nytt delegert vedtak  9/20 videreføres 
til 13. april 

 6/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stenging av campingplasser inkludert tilbud 
vintercamp – dette vedtaket er også videreført i nytt delegert vedtak 12/20 
videreføres til 3. april 

 7/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stenging av skoler, barnehager, rådhus med 
mer -  dette vedtaket er også videreført i nytt delegert vedtak 8/20 videreføres til 13. 
april 

 
Videreførte vedtak: 

 8/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stenging av skoler, barnehager, rådhus med 
mer -  videreføres til 13. april 

 9/20 - Kommuneoverlegens vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa 
kommune  - videreført til 13. april 

 10/20 - Kommuneoverlegens vedtak om å forby sammenkomster - videreført til 13. 
april 

 12/20 - Kommuneoverlegens vedtak om stenging av campingplasser inkludert tilbud 
vintercamp –videreført til 3. april 
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2. Kommunestyret delegerer sin myndighet etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer 
(smittevernloven) til formannskapet.  

 
Formannskapet har som følge av korona pandemien besluttet å ha ukentlige møter. 
Kommunedirektøren mener det er hensiktsmessig at formannskapet får denne myndigheten når 
kommunestyret skal delegere sin myndighet etter Smittevernloven. 
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Delegert vedtak 

Delegert utvalg kommunestyre - nr. 12/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-21 2790/2020 G01 30.03.2020 

 

Kommuneoverlegens vedtak om stenging av campingplasser inkludert tilbud 
vintercamp 

 
Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land.  
 
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven 
§§ 1-5 og 4-1 er oppfylt.  
 
Vilkår § 1-5:  
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
 
 

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https://svarut.ks.no/idporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp3?ReqID=_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9&index=null&acsURL=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252FShibboleth.sso%252FSAML2%252FArtifact&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&binding=urn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact
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Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene. 
 
For å forebygge smittespredning av koronaviruset har kommuneoverlegen vurdert at opphold på 
campingplasser, inkludert campingplasser med tilbud om vintercamping med spikertelt, utgjør en 
smittefare. For å forebygge dette kan det innføres midlertidig stenging. 
 
Vurderinger: 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg 
til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering. 
  
Opphold på campingplasser innebærer bruk av felles sanitæranlegg og mulig samvær ved lek og 
oppsamling av flere personer mv som kan utgjøre en smitterisiko.  
Vi anser vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 å være oppfylt. 
 
Vedtak: 
Kommuneoverlegen i Nordreisa vedtar stenging av campingplasser inkludert tilbud om 
vintercamping med spikertelt da dette kan utgjøre en smitterisiko ved bruk av fellesarealer og 
oppsamling av folk.  
Vedtaket gjelder fra og med 27. mars 2020 til 3. april 2020. 
  
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket er besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i smittevernloven § 4-1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Øyvind Roarsen  
Kommuneoverlege  
Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Delegert vedtak 
Delegert utvalg kommunestyre - nr. 10/20 

Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-20 2757/2020 G01 30.03.2020 

Kommuneoverlegens vedtak om å forby sammenkomster 

Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak. 
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land.  
 
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven 
§§ 1-5 og 4-1 er oppfylt. 
 
Vilkår § 1-5:  
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder»  
 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene. 
 
For å forebygge smittespredning av koronaviruset har kommuneoverlegen vurdert at visse private 
sammenkomster utgjør en fare for smittespredning. Dette gjelder bryllupsfester, bursdager, 

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https://svarut.ks.no/idporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp3?ReqID=_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9&index=null&acsURL=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252FShibboleth.sso%252FSAML2%252FArtifact&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&binding=urn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html
http://www.nordreisa.kommune.no/delegasjonsreglement.5894601-386853.html
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russefester og andre arrangement som samler flere mennesker fra ulike husstander innendørs 
over tid. Dette gjelder uavhengig av om sammenkomsten gjennomføres i privatbolig, lavvo, i 
grende-, klubb- eller forsamlingshus. 
 
Vurderinger: 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg 
til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering.  
En reduksjon av private sammenkomster og samvær mellom personer fra flere husstander vil 
etter kommuneoverlegens vurdering redusere faren for smittespredning.  
Vi anser vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 å være oppfylt. 
 
 
Vedtak: 
I forbindelse med pågående pandemi av covic-19 har kommuneoverlegen besluttet å videreføre 
følgende tiltak fra og med 27.03.2020: 
 
Kommuneoverlegen i Nordreisa vedtar forbud mot visse private sammenkomster. 
  
Vedtaket gjelder bryllupsfester, bursdager, russefester og andre arrangement som samler flere 
mennesker fra ulike husstander innendørs over tid. Forbudet gjelder uavhengig av om 
sammenkomsten gjennomføres i privatbolig, lavvo, i grende-, klubb- eller forsamlingshus.  
 
Ved besøk mellom husstander og øvrig ferdsel i samfunnet oppfordres befolkningen til å følge 
Helsedirektoratets anbefaling for hygiene og avstand.  
 
Forbudet gjelder inntil videre. Kommunen vil gjøre ny vurdering innen 29. mars 2020. Nordreisa 
kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av forbudet. Overtredelse av forbudet er 
straffbart i hht smittevernlovens § 8-1.  
 
Det kan ikke søkes om dispensasjon.  
 
Tiltaket iverksettes fra og med fredag 27. mars 2020 til 13. april 2020.  Ny beslutning på 
eventuelt videreføring tas mandag 13. april 2020. 
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i smittevernloven § 4-1.  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Øyvind Roarsen  
Kommuneoverlege  
Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Delegert vedtak 
Delegert utvalg kommunestyre - nr. 9/20 

Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-18 2746/2020 G01 30.03.2020 

Kommuneoverlegens vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa 
kommune 

Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land.  
 
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven 
§§ 1-5 og 4-1 er oppfylt. 
  
Vilkår § 1-5:  
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene. 
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Helse og omsorgsdepartementet kom 29.03.2020 med en veileder til kommunene om lokale 
karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19, tiltak etter 
smittevernloven § 4-1 bokstav d  
 
Den veilederen presiserer at kommunene kan gjøre selvstendige vurderinger og vedtak i hht 
smittevernloven, men da må vilkårene i smittevernloven være oppfylt 
 
Veilederen gir i punkt 3 anbefalinger om hvilke tiltak som bør unngås i lokale karanteneregler. 
Veilederen gir i punkt 4 råd om hvordan kommunene bør involvere berørte parter for å 
sikre tilstrekkelig kunnskap om tiltakenes virkninger. I veilederens punkt 5 gjøres det rede for 
hvilke vurderinger som kreves etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d 
 
I kap 3 står det blant annet: 
«For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener 
departementet at det ut fra situasjonen per i dag er viktig at følgende tiltak unngås: 

 Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid 
gjeldende nasjonale bestemmelser 

 Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern 
 Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen 
 Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i 

familielivet 
 Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig 

og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at 
arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft 

 Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften) 
 Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet 

vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. 
 
Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges 
restriksjoner når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i 
forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 6.5 
 
Personer som er på gjennomreise i kommunen må kunne gjøre opphold som er nødvendige 
for å ivareta grunnleggende behov som for eksempel innta mat og drikke. 
 
Barn som har delt bosted mellom to kommuner bør ikke ilegges plikter utover det som følger 
av de nasjonale reglene.» 
 
I kap 4 står det blant annet: 
«Kommunene oppfordres til å etablere god dialog med næringslivet i forkant av og i 
gjennomføringen av denne typen smitteverntiltak 
 
Kommuner innenfor samme bo- og arbeidsmarkedsregion bør sikre at kommunale karantene- og 
reiserestriksjoner er samordnet. Dersom det ikke er særskilte forhold i en enkelt kommune, bør 
man som hovedregel unngå reiserestriksjoner mellom kommuner i samme region.» 
 
I kap 5 står det blant annet: 
«Når det er nødvendig for å forebygge eller motvirke spredning av en allmennfarlig smittsom 
sykdom, kan kommunen fatte vedtak om «isolering av personer i geografisk avgrensede 
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områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen», jf. 
smittevernloven § 4-1 bokstav d. Karantene- og innreiseregler som er rettet mot enhver, anses 
som inngripende tiltak. Tiltakene må vurderes og begrunnes i lys av den konkrete 
situasjonen i den enkelte kommune. Kommunene har etter loven selvstendig kompetanse og 
kan fatte vedtak etter loven også der det er iverksatt nasjonale tiltak. Et kommunalt tiltak kan 
generelt være strengere enn nasjonale tiltak, men man kan ikke dispensere fra et nasjonalt 
tiltak med mindre det rettslig adgang til det. 
 
Tiltak etter smittevernloven skal oppfylle de grunnleggende kravene i § 1-5. For det første 
skal smitteverntiltak være basert på en «klar medisinskfaglig begrunnelse», for det andre 
være «nødvendig av hensyn til smittevernet» og for det tredje fremstå «tjenlig etter en 
helhetsvurdering». Utgangspunktet er at smitteverntiltak skal baseres på frivillighet og i 
forståelse med den som tiltaket retter seg mot. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter 
sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep. Etter smittevernloven § 
4-1 stilles det krav om at tiltaket må være nødvendig. Vurderingen av om tiltaket er 
nødvendig etter §§ 4-1 og 1-5 vil i utgangspunktet være det samme. 
 
Vurderingen må bygge på tilgjengelig kunnskap om smitterisiko og hvordan smitten kan 
begrenses, risikoen for smittespredning i de enkelte kommunene og når smitte oppstår. 
 
Smitteverntiltak skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse 
 
Dersom det vurderes at det er nødvendig å fravike fra nasjonale anbefalinger ved å innføre 
strengere tiltak, må det gis en særskilt begrunnelse med utgangspunkt i lokale konkrete forhold. 
 
Smitteverntiltak skal fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Dette innebærer at den 
helsemessige nytten av tiltaket må stå i forhold til tiltakets øvrige samfunnsmessige konsekvenser. 
Det må altså gjøres vurderinger av nytten ved tiltaket opp mot de negative konsekvensene eller 
belastningen tiltaket medfører, for eksempel om man hindrer prosesser som er nødvendig for å 
holde samfunnet i gang. 
 
En person kan være underlagt begrensninger i mer enn 7 dager dersom det kommunale 
karantenevedtaket forlenges.» 
 
Det er pr i dag en situasjon der områder i Norge som har større utbredt smitte enn i Nordreisa. 
Dette gjelder fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og 
Vestland. For å redusere smittespredning fra disse områdene vurderer kommuneoverlegen at et 
midlertidig karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune for reisende fra disse områdene 
vil redusere smitterisikoen.  
 
Kommuneoverlegen understreker at vi i Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere 
smitterisiko av koronaviruset i Nord-Norge. Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og 
ikke andre i husstanden. 
 
Vurderinger: 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg 
til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering. Det er i kommunen pr i dag kun en smittet 
person og kommuneoverlegen ønsker å hindre at personer kommer reisende til kommunen med 
smitte og smitter andre. 
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Etter ny veileder skal en før vedtak fattes vurdere at tiltaket ikke rammer viktige 
samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser. 
Videre tiltak som ikke rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder 
barnevern, tiltak som ikke rammer transitt uten opphold i kommunen, tiltak som ikke rammer 
barn med delt bosted, tiltak som ikke rammer personer som krysser kommunegrenser under reise 
mellom bolig og arbeidssted og mellom ulike arbeidssteder, tiltak som ikke rammer person- og 
varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften), tiltak av betydning for å holde i gang 
produksjonen i virksomheter. Videre at barn som har delt bosted mellom to kommuner bør ikke 
ilegges plikter utover det som følger av de nasjonale reglene. 
 
Kommuneoverlegen foreslår å ilegge karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune fra 
fylker sør for Trøndelag. Dette rammer ikke viktige samfunnsfunksjoner, personer som krysser 
kommunegrenser eller personer som reiser fra bolig til arbeidsted. Videre hindrer det ikke barn 
med delt bosted å komme til Nordreisa, men barnet må forbli i karantene i to uker. 
 
Kommunens kriseledelse har vært i tett kontakt med næringslivet om disse reglene og forståelsen 
er stor, og det hindrer pr i dag ikke næringslivet fra å gjøre sin jobb. 
 
Tiltaket hindrer videre, heller ikke pendling innen arbeidsmarkedsregionen Nord Troms, siden 
kommunegrensene ikke er stengt. 
 
I følge § 1-5. er det tre viktige vilkår som må være oppfylt: smitteverntiltak må være basert på en 
«klar medisinskfaglig begrunnelse», for det andre være «nødvendig av hensyn til smittevernet» 
og for det tredje fremstå «tjenlig etter en helhetsvurdering». 
 
Situasjonen nå er at utbredelsen av smitten er langt høyere i disse områdene enn i Nordreisa. Fare 
for økt smitte er derved tilstede ut fra et medisinsk vurdering. For å forebygge mot smitte anses 
dette tiltaket som nødvendig. Etter en helhetsvurdering vurderer kommuneoverlegen at tiltaket er 
nødvendig og ikke vil hindre nødvendig person- eller varetransport.  
Vi anser vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 og veileder av 29.mars 2020 å være oppfylt. 
 
 
Vedtak: 
I forbindelse med pågående pandemi av covic-19 har kommuneoverlegen besluttet å videreføre 
følgende tiltak fra og med 30.03.2020: 
 
Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud i 7 dager, ved innreise til Nordreisa 
kommune for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og 
Vestland.  
 
Dette er områder i Norge som har størst utbredt smitte. Derfor er det nødvendig å iverksette 
karantene for tilreisende fra disse områdene.  
 
Kommuneoverlegen understreker at Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere 
smitterisiko av koronaviruset i kommunen. 
 
Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og ikke andre i husstanden. Helsedirektoratet har 
bedt om at det gjøres lokale vurderinger. Vedtaket er en naturlig følge av dette.  
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Karantenepåbudet er ikke til hinder for samfunnskritisk personell- eller varetransport.  
 
Tiltaket iverksettes fra 30. mars 2020 til og med 5. april 2020. Ny beslutning om eventuelt 
videreføring tas 3. april 2020.  
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt jfr smittevernloven § 7-2 og 
nasjonal veileder av 29.mars 2020. Tiltaket er besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i 
smittevernloven § 4-1 bokstav d.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Roarsen 
Kommuneoverlege  
Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.

mailto:Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no
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Delegert vedtak 

Delegert utvalg kommunestyre - nr. 8/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-17 2742/2020 G01 30.03.2020 

Kommuneoverlegens vedtak om stenging av skoler, barnehager, rådhus med 
mer 

Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land.  
 
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven 
§§ 1-5 og 4-1 er oppfylt. 
 
Vilkår § 1-5:  
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
  
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene. 

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https://svarut.ks.no/idporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp3?ReqID=_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9&index=null&acsURL=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252FShibboleth.sso%252FSAML2%252FArtifact&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&binding=urn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html
http://www.nordreisa.kommune.no/delegasjonsreglement.5894601-386853.html
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Kommunelegen fremmer følgende tiltak. Formålet er å forsinke, begrense og hindre smitte av 
koronavirus:  
 

 Høgegga barnehage, Storslett barnehage, Leirbukt barnehage, Sørkjosen barnehage,   
Oksfjord oppvekstsenter, Storslett skole, Moan skole, Rotsundelv skole, 
Voksenopplæringen, og kulturskolen i kommunen stenges.  

 Reisa montessoriskole og Straumfjordnes skole stenges.  
 Kirkebakken barnehage, Tømmernes naturbarnehage, Trollskogen barnehage, Reisa 

montessoribarnehage stenges.  
 Nord-Troms videregående avd. Storslett stenges.  
 Rådhuset stenger for publikum. Kontakt kan skje per telefon, epost eller via 

Facebook. Kontaktinformasjon finner man på hjemmesiden vår.  
 Det innføres besøksforbud på alle sykehjem og øvrige helseinstitusjoner. Det 

oppfordres til at pårørende kun ved helt spesielle forhold kan komme på besøk. Dette 
må alltid forhåndsklareres med institusjonen/boligen.  

 Reisa Vekst bes vurdere reduksjon i utførelsen av oppgaver i perioden.  
 Biblioteket stenges.  
 Kirken avlyser gudstjenester og undervisning. 
 Kino stenges. 
 Halti kulturscene stenges. 
 Svømmehall og gymsal på samfunnshus, inkludert offentlig bad stenges. 
 Sørkjosen gamle skole stenges for aktiviteter. 
 Alle arrangement i offentlig regi avlyses. 

- Idrettshall stenges og andre idrettsarenaer avslutter fellesaktiviteter.  
          - Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger avlyses.  

 Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedriftssammenheng underlegges 
samme vurdering og skal avlyses.  

 Kommunale virksomheter bruker hjemmekontor i størst mulig utstrekning, 
virksomhetsleder avgjør.  
 

Alle tiltak videreføres til 13. april 2020. Ny beslutning på eventuelt videreføring tas mandag 13. 
april 2020. 
 
Vurderinger: 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg 
til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering.  
 
Spredningen av viruset øker raskt. Smitten er helt klart mye mer utbredt enn det vi har registrert 
ved prøver. Vi har i Norge erfart at personer smitter andre før de selv får symptomer. Antallet 
som smittes vil derfor fort mangedobles dersom vi lever som vanlig, med omfattende 
møtevirksomhet og sosial omgang mellom mennesker. Tiltakene kommunen iverksetter skal gi 
oss en mulighet til å bremse på spredningen før den rammer oss alle. 
 
I denne forbindelse, med stenging av skoler og barnehager, er det særlig viktig at det blir lagt til 
rette for at helsepersonell kan gå på jobb og at familie og nettverk stiller opp ved pass av 
mindreårige barn som trenger tilsyn.  
 
Skoler vil legge til rette for alternativ undervisning via digitale plattformer og telefon. Mer 
informasjon om dette vil gis fra skolene. 



 
 Side 3 av 3

Vedtak: 
I forbindelse med pågående pandemi av covid-19 har kommuneoverlegen besluttet å videreføre 
følgende tiltak fra og med 27.03.2020:  
 

 Høgegga barnehage, Storslett barnehage, Leirbukt barnehage, Sørkjosen barnehage, 
Oksfjord oppvekstsenter, Storslett skole, Moan skole, Rotsundelv skole, 
Voksenopplæringen, og kulturskolen i kommunen stenges.  

 Reisa montessoriskole og Straumfjordnes skole stenges.  
 Kirkebakken barnehage, Tømmernes naturbarnehage, Trollskogen barnehage, Reisa 

montessoribarnehage stenges.  
 Nord-Troms videregående avd. Storslett stenges.  
 Rådhuset stenger for publikum. Kontakt kan skje per telefon, epost eller via Facebook. 

Kontaktinformasjon finner man på hjemmesiden vår.  
 Det innføres besøksforbud på alle sykehjem og øvrige helseinstitusjoner. Det oppfordres 

til at pårørende kun ved helt spesielle forhold kan komme på besøk. Dette må alltid 
forhåndsklareres med institusjonen/boligen.  

 Reisa Vekst bes vurdere reduksjon i utførelsen av oppgaver i perioden.  
 Biblioteket stenges.  
 Kirken avlyser gudstjenester og undervisning.  
 Kino stenges.  
 Halti kulturscene stenges.  
 Svømmehall og gymsal på samfunnshus, inkludert offentlig bad stenges.  
 Sørkjosen gamle skole stenges for aktiviteter.  
 Alle arrangement i offentlig regi avlyses.  

o Idrettshall stenges og andre idrettsarenaer avslutter fellesaktiviteter.  
o Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger avlyses.  

 Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedrifts-sammenheng 
underlegges samme vurdering og skal avlyses.  

 Kommunale virksomheter bruker hjemmekontor i størst mulig utstrekning, 
virksomhetsleder avgjør.  
 

Tiltaket iverksettes fra og med fredag 27. mars og til 13. april 2020. Ny beslutning på eventuelt 
videreføring tas mandag 13. april 2020.  Formålet er å forsinke, begrense og hindre smitte av 
koronavirus.  
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i smittevernloven § 4-1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Roarsen  
Kommuneoverlege  
Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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