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PS 12/20 Vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.04.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
I forbindelse med pågående pandemi av covic-19 har formannskapet besluttet å videreføre 
følgende tiltak fra og med 06.04.2020: 
Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud i 14 dager, ved innreise til Nordreisa 
kommune for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, 
Vestland Møre og Romsdal og Trøndelag.  
Dette er områder i Norge som har størst utbredt smitte. Derfor er det nødvendig å iverksette 
karantene for tilreisende fra disse områdene. 
Formannskapet 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. 
 
Unntak fra dette vedtaket: 

 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. 

 
Tiltaket iverksettes fra 06.april 2020 til og med 12. april 2020. Ny beslutning om eventuelt 
videreføring tas 14. april 2020. 
 
Følgende medisinskfaglig vurderinger er lagt til grunn: 

 Nordreisa kommune har langt lavere smittetall enn områdene sør for Nordland grense.  



 Innreise uten at disse settes i karantene i 14 dager vil øke smittefaren i kommunen 
 Redusert ambulanseberedskap. Situasjonen for ambulansebiler i Nordreisa har vært kritisk lenge 

og pga av nye rutiner i forbindelse med Covid-19 må bilene kjøre helt til Tromsø, noe som gjør 
at de blir utenfor kommunen i 9-12 timer før de er tilbake og klargjort. 

 En økning i antall smittede i kommunen vil øke belastning på lokalt helsevesen og neste omgang 
lokalsykehus  

 
Etter en helhetsvurdering vurderer formannskapet at tiltaket er nødvendig for å hindre økt smitte 
til Nordreisa kommune.  
 
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 formannskapet og hjemlet i 
smittevernloven § 4-1 bokstav d. 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 

PS 13/20 Vedtak om å forby sammenkomster 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.04.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
I forbindelse med pågående pandemi av covic-19 har formannskapet besluttet å videreføre følgende 
tiltak fra og med 03.04.2020:  
Formannskapet 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. 
 
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 03.april 2020 til 13. april 2020. Ny beslutning på eventuelt 
videreføring tas 14. april 2020.  
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er tiltaket 
besluttet av formannskapet samråd med krisestab og kommuneoverlegen og hjemlet i 
smittevernloven § 4-1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.  
 



PS 14/20 Vedtak om at campingplasser inkludert tilbud vintercamp kun er 
åpne for kommunens innbyggere 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.04.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet i Nordreisa vedtar at campingplasser i Nordreisa kommune inkludert tilbud om 
vintercamping med spikertelt kun er åpne for kommunens innbyggere, jf Regjeringens vedtak 
om forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. 
 
Siden fellesarealer utgjør en ekstra smitterisiko skal disse holdes stengt. Tilgang til drikkevann 
og tømming av septik tillates. 
 
Videre anbefales nasjonale retningslinjer om smittevern; vask hender ofte, hold avstand og 
unngå ansamlinger av folk.  
 
Vedtaket gjelder fra og med 03.april til og med 13.april 2020. Ny vurdering gjøres 14.april 
2020. 
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket er besluttet av formannskapet i samråd med kommuneoverlegen og kriseledelse, og 
hjemlet i smittevernloven § 4-1. 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 


