
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Teams, Digitalt 
Dato: 23.04.2020 
Tidspunkt: 08:15 

 
Møtet starter som arbeidsmøte fra kl 08:15 – 09:15. 
Ordinært utvidet formannskapsmøte starter kl 10:00.  Arbeidsmøtet vil ikke bli tatt opp på 
Teams, men det vil derimot det ordinære formannskapet bli. 
 
Sakspapirer vil dere finne på deres ipad og på vår hjemmeside 
https://www.nordreisa.kommune.no/index.php?id=4684761  
 
Kaukus varainnkalling 
Nordreisa kommune har tatt i bruk ett nytt digitalt system for automatisk varainnkalling.  
Det betyr at alle faste medlemmer får tilsendt en egen e-post med en lenke til møtet – dersom 
noen av de faste melder forfall må de gjøre det ved å klikke seg inn på tilsendt lenke. Når de har 
meldt forfall vil det automatisk gå en sms til første vara på listen. Dersom denne vara svarer nei 
– går spørsmålet videre til neste på listen. 
 
Dere skal altså ikke lenger melde om forfall til servicetorget – men bruke det nye systemet vi 
har tatt i bruk - Kaukus varainnkalling. 
 
Møteform er Teams – digitalt  
Kalenderinvitasjon til møtende deltaker er sendt. Dersom du ikke har installert Teams finner du 
en liten brukerveiledning på din Ipad – ftp og på vår hjemmeside 
https://www.nordreisa.kommune.no/liten-brukerveiledning-paa-teams.6298206-362956.html  
 
Møtet vil bli tatt opp og gjort tilgjengelig for offentligheten, det er derfor viktig at du gjør 
bakgrunnen uklar. Husk også og ha oppladet enheten din slik at du ikke går tom for strøm 
underveis.  
 
Slik aktiverer du uskarp bakgrunn funksjonen 
For å fjerne bakgrunnen for andre trenger du kun å klikke på ikonet med tre prikker nede på 
Teams møtet.  Så velger du <Gjør bakgrunnen uskarp> litt lengre opp i menyen 
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Invitasjon til arbeidsmøte med formannskapet torsdag 23. april 2020 kl. 08.15 per Teams 
Vi vil følge opp arbeidsmøte i Nordreisa formannskapsmøte av 2. april med invitasjon til nytt 
arbeidsmøte torsdag 23. april kl. 08.15. Takker for deltakelsen forrige gang og håper dere har anledning å 
delta igjen. 
 
Agendaen er å få høre status/endringer fra deres virksomhet som har betydning for privatpersoner lokalt i 
denne verdenskrisa vi står midt oppi og forslag på aktuelle tiltak. 
Nordreisa kommunestyre har i møte den 26. mars bedt ordfører om å etablere en arbeidsgruppe for å 
fremme ulike tiltak i kriseperioden som kan sikre nærings- og arbeidslivet og samfunnsaktivitetene 
forøvrig. Formannskapet har i møte den 2. april vedtatt at disse arbeidsgruppemøtene skal gjennomføres 
annenhver uke. 
 
Privatpersoner og næringliv er i en kritisk situasjon. Korona-pandemien med de nasjonale og lokale tiltak 
har ført til at næringslivet har mistet inntekten sin i løpet av få dager og mange arbeidstakere er blitt 
permittert eller oppsagt. 
 
Det er fint om vi kan få tilbakemelding innen tirsdag 21. april om dere har anledning å delta.
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Rundskriv 
 

Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
983 887 406 

Avdeling 
Helserettsavdelingen 

Saksbehandler 
Vegard Pettersen 
22 24 85 07 

Rundskriv I-5/2020 – Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-
19-utbruddet 

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom og det kan få 

alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er av Verdens 

helseorganisasjon erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for 

internasjonal folkehelse.  

 

Kongen i statsråd og Helse- og omsorgsdepartementet har gitt forskrifter med hjemmel i 

smittevernloven (sentrale forskrifter), kommuner har fattet lokale forskrifter med hjemmel i 

samme lov og Helsedirektoratet har gitt ulike anbefalinger og råd, for å håndtere den 

situasjonen vi står overfor.  

 

Departementet ser et behov for å gi en samlet oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk, og 

forståelsen av disse. I dette rundskrivet vil departementet derfor orientere om sentrale 

forskrifter, med fokus på bestemmelser om forbud mot aktiviteter og virksomheter, forholdet 

til Helsedirektoratets anbefalinger, kommunenes anledning til selv å fatte vedtak på utvalgte 

områder og tilsynsrollen.  

 

1. Overordnet om regelverket og tilgang til oppdatert informasjon 

 

1.1. Behovet for et tilpasset regelverk 

Smittevernlovens bestemmelser gir hjemler for et bredt spekter av tiltak besluttet av sentrale 

myndigheter og kommunene. Loven § 1-5 krever at tiltakene skal være "basert på en klar 

medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig 

Etter liste   

 

 

 

Nr. Vår ref 

20/1816 

Dato 

  17. april 2020 
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etter en helhetsvurdering" – de skal kort og godt være forholdsmessige. Dette stiller krav til at 

regelverk og tiltak tilpasses den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om smitteutbruddets 

utbredelse, konsekvenser og alvorlighet.  

 

De første nasjonale forskriftene og vedtakene om tiltak mot covid-19-utbruddet ble fattet av 

Helsedirektoratet 12. mars 2020. Kongen i statsråd og Helse- og omsorgsdepartementet 

vedtok kort tid etter ytterligere nasjonale forskrifter. Disse forskriftene har blitt endret og 

utviklet ofte i løpet av den drøye måneden som er forløpt, nettopp for å sikre at tiltakene er 

forholdsmessige, nødvendige og effektive. I denne perioden har også Helsedirektoratet gitt 

anbefalinger og veiledninger til befolkningen om smittevern og betydningen av å holde sosial 

avstand. Kommuner har i tillegg fattet lokale vedtak med hjemmel i smittevernloven. 

 

1.2 Informasjon om nasjonale regler og anbefalinger 

Her omtales noen viktige nettsider for å orientere seg om regelverk og råd/anbefalinger fra 

helsemyndighetene.  

 

Regjeringens nettside om koronasituasjonen viser videre til informasjon på mange ulike 

sektorer: Se lenke: 

- https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/  

 

Sentrale forskrifter om smitteverntiltak i anledning covid-19-utbruddet av betydning for 

kommunene er samlet i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved 

koronautbruddet (covid-19-forskriften). I denne forskriften er også Helsedirektoratets vedtak 

av 20. mars 20120 innlemmet. Se lenke til oppdatert forskrift på Lovdata: 

- https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470  

 

Nærmere veiledning om forskriftsbestemmelsene og anbefalinger fra Helsedirektoratet finnes 

på Helsedirektoratets nettsider. Se lenke til oppdatert veiledning: 

- https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus 

 

En oppdatert kronologisk oversikt over brev fra Helsedirektoratet finnes på denne lenken: 

- https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-

krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger  

 

Folkehelseinstituttet gir faglige råd om covid-19-utbruddet, se lenke: 

- https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

 

Situasjonen endrer seg hyppig, og det vil kunne være behov for å lempe på enkelte tiltak, 

stramme inn eller innføre nye tiltak. Samlet innebærer de hyppige endringene og de mange 

tiltakene at det kan være vanskelig å orientere seg om hva som gjelder i øyeblikket.  

 

Det er derfor særlig viktig for kommunene og tilsynsmyndighetene å sjekke disse sidene 

regelmessig for å holde seg oppdatert.  
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2. Covid-19-forskriften – sentrale bestemmelser 

Covid-19-forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense 

spredning av SARS CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell. Videre skal den sikre 

opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan 

håndtere smittesituasjonen og samtidig ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester.  

 

Forskriften skal også sikre at smitteverntiltakene som iverksettes av kommuner og statlige 

helsemyndigheter er samordnet.  

 

Det kommer mange spørsmål om kommunene kan gjøre unntak fra bestemmelsene i covid-

19-forskriften. Slik forskriften er pr. i dag (16.04.2020) er det ingen bestemmelser som gir 

kommunene adgang til å dispensere fra forskriftens krav.  

 

2.1 Karantene, isolasjon og begrensninger i personers bevegelsesfrihet 

I covid-19-forskriften § 3 er nærkontakt definert som kontakt med andre personer med 

mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Med 

nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell 

som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.  

 

Det er viktig å understreke at dette er definisjonsbestemmelse. Bestemmelsen gir ikke et 

generelt forbud for alle personer å ha kontakt med andre med mindre enn to meters avstand. 

Definisjonen av nærkontakt har betydning for personer som er i karantene eller i isolering, se 

§§ 5, 8 og 11.  

 

Det er likevel viktig å påpeke at det må utvises skjønn også i tilfeller hvor nærkontakt skal 

unngås. I noen tilfeller vil det for eksempel ikke være personen som er underlagt 

restriksjoner sin feil at det oppstår nærkontakt. Tilsynsmyndighetene og politi bør dermed 

utvise skjønn i situasjoner hvor det oppstår spørsmål om brudd på forbud mot nærkontakt. 

Det er kun klare og forsettlige brudd som bør forfølges. For eksempel når en bekreftet smittet 

person forlater sitt hjem eller oppholdssted, eller en person som er i karantene drar på 

middag eller overnatting hos andre venner eller familie.  

 

For de personer som verken er i karantene eller i isolering, er det råd og anbefalinger fra 

Helsedirektoratet som gjelder med hensyn til kontakt med andre personer. Brudd på disse 

rådene og anbefalingene er ikke underlagt straff. Se nærmere under punkt 3.  

 

To ulike typer karantene – smittekarantene og reisekarantene 

 

Det er to typer karantene i covid-19-forskriften. De regulerer ulike situasjoner og har ulik 

begrunnelse. Karanteneplikten for personer som har hatt nærkontakt med bekreftet smittet 

person (smittekarantene), jf. § 8, er strengere enn for de som får karanteneplikt når de 

ankommer Norge fra utlandet (reisekarantene), jf. § 5. Det er fordi risikoen for 
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smittespredning er betydelig større dersom en person har vært i nær kontakt med en smittet 

person, enn om karantenen ilegges fordi personen har vært i utlandet. 

 

Covid-19-forskriften § 8 gir karanteneplikt til personer som har hatt nær kontakt med en som 

er bekreftet smittet av SARS CoV-2 (smittekarantene). Innholdet i denne karanteneplikten er 

nærmere presisert i bestemmelsen og angir en rekke aktiviteter som den enkelte ikke kan 

foreta seg, som for eksempel gå på skole eller jobb, ta offentlig transport mv. Denne gjelder 

for alle som oppholder seg i Norge. Det innebærer at også personer som ankommer Norge 

for å utføre arbeidsoppgaver som er samfunnskritiske og dermed er unntatt karanteneplikt 

etter § 6, kan få karanteneplikt etter § 8 dersom personen kommer i nærkontakt med en 

person som er bekreftet smittet. 

 

Covid-19-forskriften § 5 gir karanteneplikt for alle personer som ankommer Norge etter 

opphold i utlandet (reisekarantene). Innholdet i denne karanteneplikten er noe mindre 

omfattende enn karanteneplikten etter nærkontakt med bekreftet smittet person. Personen 

kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre 

enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås.  

 

Karanteneperioden begynner å løpe fra den dagen det har vært nær kontakt med en som er 

bekreftet smittet (smittekarantene), eller fra den dagen personen ankommer landet 

(reisekarantene). 

 

For mer informasjon om karantene, isolasjon og unntak, vises det til Rundskriv I-3/2020 - 

Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-32020---revidert-rundskriv-om-

karantene-ved-ankomst-til-norge/id2696255/ 

 

2.2 Stenging av virksomheter og begrensninger i aktivitet ved virksomheter 

I covid-19-forskriften reguleres forbud mot enkelte aktiviteter og stenging av virksomheter, 

herunder enkelte kulturarrangementer og idrettsarrangementer, barnehager, skoler, enkelte 

typer serveringssteder, frisører, hudpleie, treningssentre, svømmehaller mv.  

 

Brudd på disse reglene er ulovlig og kan straffes. Reglene retter seg mot virksomhetseier og 

arrangører av aktiviteter. Forskriften gir ikke kommuner eller andre anledning til å gi 

dispensasjon. 

 

Departementet har blitt oppmerksom på at enkelte virksomheter som omfattes av det 

forskriftsfestede kravet om å holde stengt likevel holder åpent under henvisning til at de 

generelle anbefalingene fra Helsedirektoratet om fysisk avstand mellom personer 

overholdes. Departementet vil understreke at et forskriftsfestet påbud om å holde stengt ikke 

kan oppheves i det enkelte tilfellet ved å overholde de nasjonale anbefalingene om fysisk 

avstand. 
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Dette innebærer at når forskriften § 14 bestemmer at for eksempel treningssentre skal 

holdes stengt, uten at det fremgår unntak av selve forskriften, vil det være brudd på 

forskriften å holde treningssenteret åpent. Dette gjelder selv om det holdes en avstand på to 

meter og trening ikke skjer med flere enn fem personer til stede. 

 

Departementet vil løpende vurdere behovet for forskriftsendringer, basert på 

smittevernfaglige vurderinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det kan derfor bli 

aktuelt å myke opp reglene om stenging av virksomheter over tid, og i større grad åpne for at 

virksomheter kan holde åpent dersom det er smittevernfaglig forsvarlig. Inntil forskriftene er 

endret, gjelder imidlertid forskriftens påbud om stenging også i slike tilfeller. 

 

2.3 Alternativt oppholdssted ved isolering av personer 

Det kan være behov for at personer som er bekreftet smittet av SARS Cov-2 gis tilbud om 

opphold andre steder enn i hjemmet. Dette kan være et aktuelt tiltak der bovilkår og 

familiesituasjon m.m. gjør isolering i hjemmet særlig vanskelig. I særlige tilfeller kan det være 

mer hensiktsmessig å gi de personene som den smittede bor sammen med et tilbud om 

opphold annet sted. 

 

Departementet vedtok derfor 16. april d.å. følgende forskrift: 

 

§ 11a Tilbud om oppholdssted 

Kommunen skal sørge for at person som etter § 11 skal oppholde seg i 

isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen, dersom 

kommunen finner at bovilkår, familiesituasjon eller andre forhold medfører at isolering 

i hjemmet ikke sikrer et effektivt og forsvarlig smittevern.  

Kommunen kan i det enkelte tilfelle bestemme at personer som den bekreftet 

smittede bor sammen med, og som har behov for et oppholdssted som gjør det mulig 

å gjennomføre eller unngå karantene etter § 8, kan oppholde seg på hotell eller annet 

sted anvist av kommunen som nevnt i første ledd, i stedet for den bekreftet smittede. 

Kommunen skal dekke kostnader som kommunen finner nødvendig for å 

sørge for tiltak etter første og andre ledd. 

På Svalbard ivaretas kommunens plikter og kompetanse etter paragrafen her, 

i samsvar med retningslinjer om smittevernlovens anvendelse på Svalbard fastsatt av 

departementet. 

 

Personer som skal i karantene som følge av ankomst til landet (reisekarantene) eller 

nærkontakt med smittet etter covid-19-forskriften §§ 6 og 8 (smittekarantene) er ikke 

underlagt restriksjoner på bevegelsesfriheten som tilsier at det er behov for at de oppholder 

seg andre steder enn i hjemmet. Forskriften regulerer derfor ikke behovet for alternativt 

oppholdssted for disse, men kommuner kan selv velge å tilby dette om ønskelig. 

 

Kommunene tar stilling til om vilkårene er oppfylt. Innbyggere kan derfor ikke kreve hotell når 

kommunen ikke mener det er nødvendig. 
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Kommunene må selv vurdere hva som skal til for at personer i isolering kan tilbys opphold 

som sikrer et effektivt og forsvarlig smittevern. Det vil derfor i utgangspunktet være opp til 

den enkelte kommune selv å vurdere om det vil være tilstrekkelig å stille lokaler til 

disposisjon for de personene tiltaket gjelder, eller om det også inkluderer dekning av mat, 

vask eller andre praktiske gjøremål. Kommunen vil selv ha interesse av at et tilbud om 

alternativt oppholdssted faktisk tas i bruk av målgruppen. Videre kan personer som skal 

isoleres ikke selv gå ut for å handle mat e.l. Det tilsier at de fleste kommunene antakelig vil 

velge å gi isolerte personer et helhetlig tilbud. 

 

Kommunens plikt til å følge opp den enkelte person som er i isolering eller karantene med 

helse- og omsorgstjenester, informasjon, råd og testing vil være de samme som for personer 

som oppholder seg i hjemmet eller annet egnet oppholdssted i kommunen. Forslaget endrer 

ikke utgangspunktet om at kommunen skal gjøre en konkret vurdering av oppfølging etter 

andre deler av helselovgivningen. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har i brev 5. og 

15. mars 2020 gitt retningslinjer om blant annet botilbud og evakuering av smittede for 

Svalbard. 

 

Det er ikke hensiktsmessig å straffesanksjonere kommuner for eventuelt manglende tilbud 

om alternativt oppholdssted. Det er derfor gjort unntak fra straff i forskriften § 19. 

 

Kommunene er gjennom økte bevilgninger uten bindinger på 4 mrd. kroner satt i stand til å 

kunne håndtere utgifter til tiltak i anledning covid-19-pandemien, herunder tilbud om 

alternativt oppholdssted. Regjeringen vil i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett komme 

tilbake med en samlet vurdering av behovet for kompensasjon til kommunesektoren. 

 

  

3. Særlig om råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet  

 

3.1 Fysisk avstand mellom personer og ansamling i større grupper 

Det følger av forskriften § 4 at "Helsedirektoratet gir anbefalinger om fysisk avstand som skal 

holdes mellom personer og begrensninger på antall personer som kan samles i en gruppe", 

for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i befolkningen. 

 

Gjeldende anbefaling (16.4.2020) fra direktoratet er følgende:1 

"Helsedirektoratet anbefaler 

 Det bør ikke være mer enn 5 personer samlet i gruppe. Dette gjelder ikke personer 
som lever sammen til vanlig. 

                                                

 
1 Se https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-
pasienter?malgruppe=undefined#avstand-mellom-personer-og-samling-i-grupper  
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 Når man er sammen med andre bør man holde en fysisk avstand på minst 2 meter. 
Det gjelder ikke personer i samme husstand. 

I lokaler hvor 2 meter avstand kan være vanskelig å overholde, men som bør holdes åpne 
(som butikker og apotek), bør man ha en avstand mellom personer på minst 1 meter". 

Denne generelle anbefalingen kan og vil endres i takt med ny kunnskap og behovet for å 

beskytte befolkningen. Anbefalingen må også ses i sammenheng med andre tiltak og 

reguleringer. For eksempel vil ikke rådet kunne gjennomføres fullt ut når det åpnes for 

virksomheter med en-til-en-kontakt. Rådet om avstand og ansamling i større grupper må 

derfor vurderes ut fra situasjonen.  

 

Videre vil departementet påpeke at brudd på en slik anbefaling ikke er brudd på covid-19-

forskriften, selv om det følger av forskriften at direktoratet gir slike anbefalinger. Det kan ikke 

straffes og det er dermed ikke ulovlig. Anbefalingen appellerer til den enkelte om å bidra til at 

samfunnet møter epidemien med samlet innsats og har en sterk normerende effekt fordi den 

gis av nasjonale helsemyndigheter på bakgrunn av smittevernfaglige vurderinger. 

 

3.2 Råd om innenlandsreiser 

Gjeldende anbefaling (16.04.2020) fra Helsedirektoratet er følgende: 

 

"Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og andre 

steder hvor du lett kommer nær andre." 

 

Denne generelle anbefalingen kan og vil endres i takt med ny kunnskap og behovet for å 

beskytte befolkningen. Denne anbefalingen må også ses i sammenheng med andre tiltak og 

lov- og forskriftsreguleringer. For eksempel skal personer som er i smittekarantene etter å ha 

vært i nærkontakt med en smittet person, ikke foreta lengre reiser innenlands eller reiser 

utenlands, eller ta offentlig transport, jf. § 8 bokstav b og c. Personer i karantene som bryter 

dette forskriftskravet, vil kunne ilegges bøter eller fengsel, jf. § 18.  

 

Brudd på anbefalingen om ikke å foreta reiser er ikke brudd på covid-19-forskriften, selv om 

det følger av forskriften at direktoratet gir slike anbefalinger. Det kan ikke straffes og det er 

dermed ikke ulovlig.  

 

Når det gjelder reiser til fritidseiendom, vil anbefalingen som Helsedirektoratet til enhver tid 

gir om innenlandsreiser, være førende for om personer bør benytte seg av 

fritidseiendommen sin. Reiser til fritidseiendom og bruk av denne, kan imidlertid ikke straffes 

med hjemmel i covid-19-forskriften etter 20. april 2020. Se under i punkt 4 om eventuelle 

lokale vedtak om bruk av fritidseiendom.  

 

 

4. Særlig om kommunenes myndighet til å fatte lokale vedtak og forskrifter 

Kommunens og kommunelegens ansvar fremgår av smittevernloven §§ 7-1 og 7-2. Den 

enkelte kommune er selv ansvarlig for at egne smitteverntiltak er i samsvar med regelverket. 
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I det følgende redegjør departementet for tilfeller hvor kommunenes myndighet til å fatte 

lokale vedtak og forskrifter kan være begrenset.  

 

4.1 Kommuners anledning til å vedta lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner 

Departementet har i rundskriv 1-4/2020 - Veileder til kommunene om lokale karanteneregler 

eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 redegjort for rammene i 

smittevernloven og hvilke hensyn som etter loven skal vurderes. Veilederen gir også 

anbefalinger på hvordan eventuelle kommunale vedtak bør utformes og hvordan berørte 

parter bør involveres. 

 

Departementet anbefalte i veilederen at kommunene ikke bør innføre egne generelle regler 

om karantene eller reiserestriksjoner, slik situasjonen var 29. mars 2020. Denne 

anbefalingen gjelder fortsatt (16.04.2020).  

 

Lenke til rundskrivet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-42020--veileder-

til-kommunene-om-lokale-karanteneregler-eller-innreiserestriksjoner-i-forbindelse-med-

utbruddet-av-covid-19/id2695647/  

 

4.2 Kommuners anledning til å vedta forbud mot opphold på fritidseiendom 

Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn bostedskommune er 

fastsatt ved kongelig resolusjon av 15. mars 2020 og har hjemmel i smittevernloven § 7-12.2 

Det gjelder til og med 20. april d.å., og vil deretter opphøre.  

 

Forbud mot bruk av egen eiendom 

Departementet vurderer at det vil være svært krevende for kommunene å begrunne at lokale 

hytteforbud er forholdsmessige og nødvendige slik situasjonen er nå. Det nasjonale 

hytteforbudet ble iverksatt raskt på grunn av følger for kapasiteten i kommunal helsetjeneste 

av forberedelsene for å håndtere covid-19-utbruddet. Situasjonen var svært uoversiktlig, med 

lite kunnskap om viruset, smitte og hvilke tiltak som ville fungere. Det var derfor videre 

handlingsrom til å fatte et relativt inngripende tiltak som hytteforbudet utgjør.  

 

Kravene til å utrede konsekvenser og til nødvendighets- og helhetsvurderinger vil slå 

sterkere inn etter en viss tid. Når et tiltak ikke lenger er nødvendig, skal det straks oppheves 

eller begrenses. Dette er mye av bakgrunnen for at det nasjonale forbudet oppheves. Vi har 

nå mer kunnskap om viruset og effekten av tiltaket, i tillegg til at smittespredningen er mer 

under kontroll. Videre har kommunene og spesialisthelsetjenesten fått bedre tid til å 

forberede seg på å håndtere situasjonen og bygge opp kapasitet.   

 

Et hytteforbud gjelder først og fremst bruk av egen eiendom, mens smittevernloven § 4-1 

første ledd gjelder bevegelsesrestriksjoner. Det er derfor etter departementets vurdering 

                                                

 
2 Se forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i 

anledning utbrudd av Covid-19 §§ 5: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294 
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svært tvilsomt om kommunen kan nekte personer å bruke egen eiendom med hjemmel i § 4-

1 i nåværende situasjon. 

 

Stenging av hyttefelt e.l. 

Kommunen kan etter smittevernloven § 4-1 bokstav b stenge avgrensede geografiske 

områder hvor det har oppstått smitte, for eksempel et hyttefelt eller en campingplass, 

forutsatt at det foreligger en klar medisinskfaglig vurdering og anses nødvendig og 

forholdsmessig. Et slikt stengingsvedtak vil måtte gjelde alle personer, og ikke kun personer 

som er bosatt i en annen kommune. Formålet må være å hindre smittespredning, for 

eksempel å isolere området fra omverdenen fordi det er lokal smitte eller å nekte personer å 

bevege seg inn i et område for å hindre at de blir smittet.  

 

Stenging av virksomhet som samler mange mennesker 

Vi orienterer om at kommunene også kan ha adgang til vedta stenging av virksomhet eller 

aktivitet som samler mange mennesker og som hyttebeboere ofte benytter seg av, for 

eksempel skianlegg, butikker, hotell og lignende. Dette har hjemmel i § 4-1 første ledd 

bokstav b. 

 

4.3 Kommunens anledning til å stenge barnehager og skoler 

Stenging av skoler har kommunen kompetanse til å gjøre etter smittevernloven § 4-1 første 

ledd bokstav b. Det følger av covid-19-forskriften § 12c første ledd at kommunen skal ha 

adgang til å stenge barnehage eller skole dersom det er smittespredning i den aktuelle 

virksomheten. Bestemmelsen begrenser kommunens myndighet til å stenge skoler og 

barnehager til å gjelde kun i de tilfellene det er nødvendig å stenge etter konkret vurdering av 

smittesituasjonen og som ledd i å hindre videre smittespredning. Bestemmelsen innebærer 

at kommunene ikke vil kunne stenge barnehager eller skoler dersom det kun er et generelt 

forebyggende smitteverntiltak.  

 

Det følger av covid-19-forskriften § 12c andre ledd at kommunen bare kan fatte generelt 

stengingsvedtak som et forebyggende smitteverntiltak for barnehager, skoler, universiteter, 

høyskoler, fagskoler eller andre utdanningsinstitusjoner i kommunen dersom det er stor 

smittespredning. Kommunene i en bo- og arbeidsmarkedsregion bør samarbeide om slike 

vedtak. Vedtakene skal godkjennes av Helsedirektoratet.  

 

 

5. Særlig om tilsynsrollen  

 

5.1 Kommmunenes rolle 

Det følger av smittevernloven § 7-1 fjerde ledd at kommunen skal føre tilsyn og sørge for at 

reglene i loven blir overholdt og at vedtak i medhold av loven blir gjennomført.  

 

Videre følger det av covid-19-forskriften § 18 at kommunen skal føre tilsyn med at 

virksomhetene som nevnt i denne forskriften kapittel 3 driver smittevernfaglig forsvarlig. 

Kommunen kan gi pålegg etter smittevernloven eller folkehelseloven kapittel 3.  
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5.2 Tilsynsmyndighetens rolle 

Det følger av smittevernloven § 7-10a at Statens helsetilsyn skal ha det overordnede tilsynet 

med at den kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheten er i samsvar med loven 

og med forskrift eller enkeltvedtak med hjemmel i loven. Det gjelder dermed også tilsyn med 

overholdelse av covid-19-forskriften. Statens helsetilsyn kan gi pålegg om retting eller 

stenging i samsvar med helsetilsynsloven. Tilsynet vil også ha ansvar for å gi råd og 

veiledning ut fra sitt tilsynsansvar innenfor smittevernet.  

 

Av smittevernloven § 7-4 fremgår det at Fylkesmannen skal ha særlig oppmerksomhet rettet 

mot smittevernet i fylket, herunder ha oversikt over og kunnskap om lokale planer om 

smittevern, samt yte bistand ved behov.  

 

Fylkesmannen kan veilede kommunene om hvordan smittevernregler kan utformes slik at de 

er forholdsmessige og også ellers i samsvar med smittevernloven. Fylkesmannen kan 

gjennomføre lovlighetskontroll med de kommunale vedtakene etter kommuneloven kap. 27. 

Fylkesmennene bør prioritere oppfølgingen av kommunale smitteverntiltak og følge 

utviklingen tett, for å fange opp og påpeke forhold som skaper uforholdsmessige forstyrrelser 

på viktige samfunnssektorer. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kari Sønderland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Elisabeth Salvesen 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste: 

Landets kommuner 

Fylkesmennene 

 

Helsedirektoratet 

Statens helsetilsyn 

Folkehelseinstituttet 

 

Riksadvokaten 

 

KS 

LO 

NHO 

Virke 

 

Kopi: 

Departementene 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/110-47 

Arkiv:                G01  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 20.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
21/20 Nordreisa formannskap 23.04.2020 

 

Karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

Kommunedirektørens innstilling 
Legges frem uten innstilling. 
 
 

Saksopplysninger 
Formannskapet vedtok i møte 15.04.2020 videreføring av karantenepåbudet for innreisende fra Oslo 
og Viken gjeldende frem til 23.04.2020.   
 
Notat 
Sak om videreføring av kommunale smittevernvedtak. Notat er gjort etter møte mellom 
Kommunedirektør, kommuneoverlege og sektorleder 22.04.2020.  
 
Det er ett vedtak som utløper 22.04.2020. Etter drøfting i formannskapet vil det endelige 
vedtaket skrives ut. 
 
Vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune 
Tiltaket iverksettes fra 15.april 2020 til og med 22. april 2020. Ny beslutning om eventuelt 
videreføring tas 23. april 2020. 
 
Vurdering: 
Det anbefales at vedtaket oppheves.  
Dette begrunnes med at det nå er kun Oslo som skiller seg ut i forhold til smitte. De har langt 
høyere smitte enn resten av landet, men de fleste kommunene i Nord Norge har nå avviklet 
påbudet. 
 
Kommunelegen vil likevel anbefaler alle innbyggere til å redusere fritidsreiser jf sentral 
anmodning, og spesielt til områder med høyt smittenivå som feks Oslo.

14



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/110-49 

Arkiv:                G01  

Saksbehandler:  Jan-Hugo 
Sørensen 

 Dato:                 22.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
22/20 Nordreisa formannskap 23.04.2020 

 

Koronapandemien - konsekvenser og tiltak i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren vil etter en samlet vurdering anbefale følgende: 
1. Nordreisa kommune melder inn til KS Troms og Finnmark aktuelle investeringsprosjekter i 

regionen i forhold til opplistingen i saksutredningen, prosjektene merket fra A til M.  
2. Kommunestyret vil vurdere nærmere mulighetene for økt satsing på vedlikeholds- og 

rehabiliteringsprosjekter i 2020, jfr. driftsutvalgets behandling av saken i sitt møte 23.04.20.  
En slik satsing må skje innenfor budsjettrammer som kommunestyret godkjenner, eventuelt 
ved bruk av statlige krisemidler. 

3. Kommunestyret godkjenner at det for 3. kvartal 2020 kun faktureres ut halv vann- og 
avløpsavgift. 

4. Spørsmålet om reduksjoner i eiendomsskatt vurderes når KS kommer med klare 
anbefalinger i saken, og når staten samtidig bekrefter at tapte eiendomsskatteinntekter vil bli 
kompensert. 

5. Kommunestyrets generelle delegasjon til formannskapet, jfr. sak PS 21/20 punkt 18, 
forlenges ikke. 

 

Saksopplysninger 
Koronaviruset ble oppdaget i Kina på slutten av 2019, og smitten resulterte i alvorlig sykdom og 
død for mange mennesker. Epidemien bredte seg raskt og i begynnelsen av mars 2020 erklærte 
WHO (Verdens helseorganisasjon) at denne nå var klassifisert som en pandemi 
(verdensomspennende). 
 
Norske myndigheter etablerte strenge restriksjoner 12. mars 2020, og stengte ned store deler av 
samfunns- og arbeidsliv.  Mange kommuner besluttet i tillegg lokale restriksjoner for å unngå 
smittespredning. 
 
Kriseledelsen 
Nordreisa kommunes kriseledelse ble etablert i begynnelsen av mars måned for å håndtere saker 
i forhold til koronakrisen.  Kriseledelsen består av politisk og administrativ ledelse, og i tillegg 
er ulike fagetater involvert.  Kommuneoverlegen deltar også i kriseledelsen, og lokalt politi 
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deltar ved behov.  Kriseledelsen hadde i mars måned daglige møter, og dette ble i begynnelsen 
av april måned redusert til ukentlige møter og senere møter ved behov. 
 
Nordreisa kommunes beredskapsplan og smittevernplan, sammen med nasjonale anbefalinger 
fra Folkehelseinstituttet, departementene og fylkesmannen, ble benyttet som grunnlag for 
kriseledelsens arbeide.  I tillegg fikk kriseledelsen inn et stort antall henvendelser fra 
privatpersoner og næringsdrivende i Nordreisa. 
 
Hjemmekontor og bruk av videomøter  -  digital kompetanse 
Nasjonale anbefalinger og bestemmelser pr. 12. mars 2020 innbefattet blant annet at arbeidslivet 
i stor grad måtte bruke hjemmekontor.  Både offentlig og privat sektor har vært lojal i forhold til 
disse reglene, og dette har medvirket til å få kontroll med smittespredningen i store deler av 
landet. 
 
Som følge av ulike restriksjoner har det ikke vært mulig å avholde fysiske møter, og man har 
derfor kjørt både administrative og politiske møter via video (Teams, Skype eller lignende).  
Også arbeidsmøter mellom ansatte kjøres vanligvis som video- eller telefonmøter. 
Departementet har åpnet for at politiske møter nå kan avholdes som fjernmøter, ved bruk av 
telefon og/eller video.  I Nordreisa kommune var vi blant de første kommunene i landet som 
kjørte et fullverdig kommunestyremøte via Teams.  Kommunestyremøtet vårt 26. mars 2020 ble 
i tillegg direkteoverført/streamet, slik at vi også oppfylte det generelle lovkravet til offentlige 
møter (selv om det er gjort unntak for dette fra departementets side i forhold til fjernmøter under 
koronakrisen). 
 
Kommunedirektørens oppfatning er at den digitale kompetanse generelt blant innbyggerne, 
næringslivet, folkevalgte og ansatte har gjort et kvantesprang de siste ukene.  Vi ser også at de 
ulike digitale verktøy som brukes er brukervennlig, rimelig og har god kvalitet.  Vi er derved 
veldig fornøyd med bruken av videomøter generelt, herunder at vi kan kjøre politiske møter på 
denne måten. 
 
En forutsetning for bruk av blant annet videomøter er god infrastruktur med tilfredsstillende 
bredbånds- og mobildekning.  Her har vi fortsatt noen områder i Nordreisa kommune som har 
utfordringer, og dette jobber vi særskilt med i forhold til planlagte bredbåndsprosjekt. 
Aktiv bruk av hjemmekontor gir oss gode erfaringer for framtiden med hensyn til organisering 
av arbeidslivet, desentraliserte arbeidsplasser og etablering av ny næringsvirksomhet i 
distriktene. 
 
Mange kommunalt ansatte har jobbet ut fra hjemmekontor, og dette er muliggjort gjennom 
utstrakt bruk av digitale verktøy, herunder videomøter.  Vi har også etablert såkalte VPN-
løsninger som gir direkte og sikker tilgang til alle brukerprogrammer, selv om man ikke er på 
sin faste arbeidsplass. 
 
Vi vil framover satse på løpende kompetanseheving slik at alle blir effektive på bruk av digitale 
løsninger. 
 
Gode bredbåndstilbud i distriktene og tilgang på kompetanse bør resultere i en nytenkning i 
forhold til at mange statlige, regionale og private arbeidsplasser i dag etableres i byene. 
 
Interkommunalt samarbeide 
Ordførerne og regionrådet i Nord-Troms har hatt flere møter hvor man har drøftet koronakrisen 
og samordnet tiltak. 
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Kommunedirektørene og rådmannsutvalget (kommunedirektørutvalget) i regionen har hatt 
ukentlige møter hvor koronapandemien har vært tema.  Også kommuneoverlegene og helse- og 
omsorgslederne i regionen har hatt hyppige møter hvor man har drøftet og samordnet tiltak. 
 
NAV Nordreisa og Skjervøy 
Etter at tidligere leder av NAV Nordreisa sluttet så har NAV etablert felles ledelse av NAV-
kontorene i Nordreisa og Skjervøy.  NAV er et partnerskap mellom staten og kommunene, hvor 
noen av medarbeiderne er statlig ansatte og noen kommunalt ansatte.  Partnerskapsavtalen 
mellom partene avklarer kostnadsdelingen i forhold til personal, kontor m.v.  NAV-kontorene 
har både statlige og kommunale oppgaver, og de respektive oppgavene finansieres av 
henholdsvis staten og kommunen.  Det er først og fremst bidrag til livsopphold og støtte fra 
kvalifiseringsprogrammet som belaster kommunens budsjett. 
 
Tidligere politisk behandling av koronasaken i kommunestyret 
Kommunestyret i Nordreisa behandlet første gang koronakrisen i sitt møte 26. mars 2020, sak 
PS 21/20.  Til dette møtet var NAV-lederen, helse- og omsorgslederen og kommuneoverlegen 
invitert, og disse redegjorde for status i forhold til koronakrisen. 
 
Kommunestyret gjorde et omfattende vedtak som administrasjonen og politisk ledelse skulle 
jobbe videre med.   Videre vedtok kommunestyret at formannskapet, fram til 7. mai 2020, fikk 
fullmakt til å fatte vedtak i saker som krever raske tiltak. 
 
I nytt kommunestyremøte 1. april 2020 ble koronakrisen på nytt tema. Kommunestyret vedtok 
da blant annet ulike restriksjoner i medhold av Smittevernloven, etter anbefaling fra 
kommuneoverlegen.  Videre delegerte kommunestyret sin myndighet etter Smittevernloven til 
formannskapet.  Kommunestyret vedtok i møtet også uttalelse om henholdsvis 
ambulanseberedskapen i Nordreisa kommune og statlig krisepakke i Nord-Troms og Finnmark. 
 
I tillegg ble et stort antall øvrige saker behandlet av kommunestyret. 
 
Tidligere politisk behandling av saken i formannskapet 
Formannskapet har hatt et stort antall møter hvor koronakrisen har vært tema. 
 
Første møte 19.03.20 behandlet saker tilknyttet møteplan (hvor man besluttet ukentlige møter 
inntil videre), åpne politiske møter i forhold til offentligheten, involvering av henholdsvis 
innbyggerne og næringslivet i arbeidsgrupper. 
 
Neste møte 02.04.20 drøftet saker tilknyttet kontaktmøter med arbeidsgruppene (man besluttet 
møter annenhver uke), involvering av fagforeninger fra privat sektor, lettelser i kommunale 
avgifter og eiendomsskatt (som en del av gjeldsordning for private) og halvering av vann- og 
avløpsavgifter. 
 
I møte 03.04.20 besluttet formannskapet flere lokale restriksjoner (karantenepåbud ved innreise, 
forbud mot sammenkomster og delvis stenging av campingplasser inkl. Spikertelt) for å unngå 
smittespredning. 
 
Formannskapets møte 08.04.20 behandlet saker relatert til henholdsvis møtegodtgjørelse for 
fjernmøter, karantenepåbud ved innreise og koronapandemi-tiltak. 
 
Siste formannskapsmøte 15.04.20 behandlet spørsmålet om lokale restriksjoner og i tillegg en 
sak omkring vurdering av investeringstiltak i privat, regional og statlig regi. 
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Oppnevnte arbeidsgrupper 
De oppnevnte arbeidsgruppene i forhold til kommunestyrets sak PS 21/20 (møte 26.03.20) har 
deltatt i møter med henholdsvis formannskapet 02.04.20 og næringsutvalget 02.04.20. 
 
Arbeidsgruppen som representerer arbeidstakere og innbyggere m. fl. er innkalt til 
formannskapets møte 23.04.20, og arbeidsgruppen for næringslivet m.fl. blir innkalt til 
næringsutvalgets neste møte 05.05.20. 
 
Lokale restriksjoner/vedtak i medhold av Smittevernloven 
I startfasen var det kommuneoverlegen som fattet lokale vedtak i medhold av Smittevernloven, 
etter at han hadde rådført seg med kommunens kriseledelse. 
 
I kommunestyrets møte 26.03.20 uttrykte kommunestyret tilfredshet med alle vedtakene som 
kommuneoverlegen hadde fattet.  I neste kommunestyremøte 01.04.20 fikk formannskapet 
delegert kommunestyrets myndighet etter Smittevernloven, og bakgrunnen for dette 
delegasjonsvedtaket var at departementet og fylkesmannen hadde skapt usikkerhet om hvorvidt 
kommuneoverlegene har myndighet til omfattende og generelle vedtak etter Smittevernloven. 
 
Statlige krisepakker 
Stortinget har vedtatt ulike krisepakker, og en av disse er ordningen som skal kompensere 
næringslivet for tapte inntekter som følge av nedstengingen av samfunnet.  Den statlige 
ordningen skal sikre at bedrifter som opplever stor omsetningssvikt skal få dekket deler av 
uunngåelige faste kostnader.  De bedriftene som måtte stenge på grunn av statlig beslutning får 
tilgang på den mest gunstige ordningen, mens andre bedrifter som opplever omsetningssvikt 
som følge av lavere aktivitet får en ordning som gir noe lavere refusjoner. 
 
Stortinget har også bevilget krisepakker til kommunesektoren, og foreløpig har Nordreisa 
kommune fått utbetalt følgende beløp: 

 23.03.20 kroner 161.250 (krisepakke 250 millioner kroner - økt skjønnsramme) 
 20.04.20 kroner 3.948.000 (krisepakke 3,75 milliarder kroner - økt rammetilskudd) 

Nordreisa kommunes innbyggertall utgjør 0,9177 promille av landets befolkning.  
Inntektssystemet viser at det gjennomsnittlig er 14,71 % dyrere å produsere kommunale 
tjenester i vår kommune enn gjennomsnittet av landets kommuner.  Hvis utbetalingene til 
kommunene tar utgangspunkt i innbyggertilskuddet med tilhørende utgiftsutjamning så skal 
dette bety at vi får utbetalt litt i overkant av 0,1 % av aktuelle bevilgninger. 
 
Fylkeskommunale krisepakker 
Troms og Finnmark fylkeskommune lanserte 31.03.20 sin første tiltakspakke som følge av 
koronakrisen, se lenken her 
https://www.tffk.no/aktuelt/troms-og-finnmark-fylkeskommune-presenterer-egen-
tilpakspakke.10054.aspx  
 
Denne tiltakspakken er rette mot næringsutvikling via virkemiddelapparatet, oppmykning av 
regelverket på låne- og tilskuddsordninger, vedlikeholdsprosjekter (bygg) i egen regi, tilskudd til 
avlyste kultur- og idrettsarrangement kreves ikke tilbake, lærlingenes situasjon og inntak av 
flere lærekandidater. 
 
I tillegg kom fylkeskommunen 06.04.20 med tilskuddsordning til kompetanseutvikling, rettet 
mot bedrifter som må permittere ansatte, se lenken her 
https://www.tffk.no/aktuelt/gir-hjelp-til-småbedrifter-i-troms-og-finnmark.10093.aspx 
 
Status pr. 21. april 2020 – næringslivet i Nordreisa kommune 
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Det er nå totalt 550 personer i Nordreisa som er registrert hos NAV som arbeidsledig, permittert, 
går på arbeidsavklaringspenger, dagpenger, tiltakspenger, ufør men på VTA (varig tilrettelagt 
arbeid) og andre relevante ordninger. 
 
NAV har etter 9. mars 2020 registrert antall permitterte, og disse utgjør pr. dags dato 199 
personer i Nordreisa, og dette er en svak nedgang de siste dagene.  I Nordreisa er det særlig 
innenfor salg, service, reiseliv, hotell, servering, fysioterapi, frisør, kjøreskole, transport land og 
sjø, anlegg m.v. vi har permitterte.  Av disse permitterte er det 43 (21 %) som er under 30 år. 
 
De fleste hotellene og overnattingsstedene i Nordreisa er fortsatt stengt, og dette skyldes at 
markedet falt totalt bort like etter nedstengingen av arbeids- og samfunnslivet.  De fleste 
serveringsstedene holder også stengt, i påvente av mer normal aktivitet i samfunnet. 
 
Handel og service for øvrig har i hovedsak hatt åpen sine virksomheter, men mange har opplevd 
betydelig omsetningssvikt i de siste ukene.  Dagligvarehandel har på sin side fått 
omsetningsøkning. 
 
Utfordringen for mange spesialbutikker er økende bruk av netthandel og kundenes bruk av 
kjøpesentra i Tromsø.  I denne sammenheng er det viktig at forretningsstanden i Nordreisa 
markedsfører seg selv og sine nettløsninger på en god måte.  Vi er inne i en kritisk periode nå og 
det er viktig at innbyggere og tilreisende lojalt bruker tilbudene vi har i regionen, slik at disse 
har omsetning og lønnsomhet. 
 
Også innenfor petroleumssektoren har vi ansatte fra Nordreisa, og denne sektoren går en noe 
usikker tid i møte. 
 
Regjeringen besluttet like før påske at landets barnehager skulle åpnes 20. april 2020, og 
skolene skal gradvis åpnes fra 27. april 2020.  Nordreisa kommune følger de nasjonale 
beslutninger med hensyn til barnehage- og skolestart, og vi har iverksatt en rekke tiltak for å 
sikre trygghet for barna og de ansatte, jfr. nasjonale veiledere som er formidlet til kommunene. 
 
Bruk av idrettsanlegg vurderes åpnet gradvis. 
   
Utviklingen framover – flere scenarier 
Utviklingen i det norske samfunn framover avhenger av smittesituasjonen nasjonalt og 
internasjonalt, og vi kan se for oss flere scenarier.  Ingen sitter foreløpig med fasiten i forhold til 
koronapandemien og det hersker stor usikkerhet med hensyn til de ulike smittevernstrategier de 
enkelte land velger.  Foreløpig synes det som om strategien Norge har valgt, med tillegg av flere 
lokale restriksjoner vedtatt av kommunene, har gitt gode resultater og vi har et forholdsvis lavt 
antall smittede og antall alvorlig syke mennesker.  Dette har bidratt til at norske sykehus har hatt 
tilfredsstillende kapasitet i forhold til behandling av de alvorlig syke pasientene. 
 
For å illustrere usikkerheten i utviklingen har vi tillatt oss å legge fram 3 ulike scenarier. 
 
Scenario I 
Norske myndigheter har i løpet av våren/sommeren full kontroll over koronapandemien, og også 
internasjonalt er pandemien på tilbakegang.  Dette vil bety at samfunns- og arbeidslivet 
innenlands normaliseres tidlig høsten 2020.  Antall arbeidsledige reduseres gradvis.  Enkelte 
sektorer vil oppleve permanent reduksjon i aktivitetene, slik som flybransjen og 
reiselivsnæringen som satser på utenlandske gjester.  Reiselivsbedriftene vil imidlertid få økt 
besøk av nordmenn, men netto vil næringen tape på en slik utvikling.  Ringvirkningene av en 
betydelig nedgang i reiselivsnæringen slår ulikt ut, og de store byene vil bli hardest rammet. 
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Lav oljepris gir lavere inntekter for landet vårt, samtidig som vi nå ekstraordinært bruker av 
oljefondet vårt. 
 
Digital kompetanse og bruk av slike verktøy gir nye muligheter for fjernarbeidsplasser og 
etablering av ny næringsvirksomhet i distriktene. 
 
Større fokus på miljø og satsing på forskning i denne forbindelse vil forsere det grønne skiftet, 
og hovedregelen blir at nye næringsetableringer må skje på en sikker og bærekraftig måte. 
 
For Nordreisa kommune vil de langsiktige konsekvensene være forholdsvis begrenset, og 
samfunnet vil ut i 2021 være tilbake i en normaltilstand. 
 
Scenario II 
Koronapandemien i Norge vedvarer utover høsten 2020, og pandemien er først under kontroll en 
gang i 1. halvår 2021.  Internasjonalt sprer pandemien seg til nye land med stor styrke, og den 
vedvarer ut 2021.  Det vil fortsatt være en rekke restriksjoner innenfor norsk samfunns- og 
arbeidsliv, og en rekke sektorer vil oppleve redusert aktivitet og omsetning.  Reiselivsnæringen 
og transportsektoren vil være de sektorene som rammes hardest, og man vil utover høsten 2020 
bare få en forsiktig aktivitetsøkning med utgangspunkt i innenlandsmarkedet. 
 
Antall arbeidsledige og permitterte øker utover høsten 2020, og dette vil vedvare langt ut i år 
2021. 
 
For Nordreisa kommune vil særlig reiselivs- og transportsektoren være rammet, og man vil ha 
en forholdsvis høy arbeidsledighet også i 2021.  Fra år 2022 normaliserer forholdene seg, og 
reiselivsnæringen tilpasser seg nye betingelser med sterkere satsing på det innenlandske marked. 
 
Nye kompetansearbeidsplasser med bruk av digitale løsninger gir muligheter for nye 
næringsetableringer i distriktene, og her vil regionsentra være naturlige satsingsområder. 
 
Digital kompetanse og bruk av digitale verktøy forsterkes i betydelig grad. 
 
Lav oljepris gir lavere inntekter for landet vårt.  Samtidig går verdien av oljefondet ned som 
følge av verdien av globale aksjer og obligasjoner.  Statlige krisepakker forsterker denne 
utviklingen, og oljefondet som skal sikre framtidige generasjoner svekkes betydelig. 
 
Scenario III 
Pandemien sprer seg raskt til alle land, og den blusser opp igjen i enkelte områder i Norge.  
Myndighetene både i Norge og andre land innfører nye strenge restriksjoner, og kampen mot 
pandemien blir langvarig.  Det er store forventninger til produksjon av ny vaksine mot viruset, 
men i mellomtiden blusser viruset opp i nye versjoner.  Verden blir mer vant til slike pandemier, 
og man forsøker å bekjempe disse med ulike tiltak, herunder forskning på nye vaksiner. 
 
Konsekvensen av dette blir at nasjonalt og internasjonalt samfunns- og næringsliv rammes hardt, 
det blir mindre vanlig å reise utenlands, global handel og samarbeid etableres innenfor nye 
rammer, nasjonal sjølforsyning av mat og matsikkerhet får større fokus, nasjonal sjølforsyning 
av legemidler, smittevernutstyr mv. blir prioritert. 
 
Mange næringer og sektorer rammes hardt, mens enkelte andre sektorer vil oppleve sterk 
framgang, eksempelvis matproduksjon (landbruk og fiskeri).  Reiselivsnæringen, hotell og 
konferanse omstiller seg til sterkere satsing på det innenlandske marked. 
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Arbeidsledigheten vil være høy både nasjonalt og internasjonalt, og verdensøkonomien opplever 
en betydelig tilbakegang. 
 
For Nordreisa kommune vil konsekvensene være begrenset i forhold til mange andre kommuner 
som rammes hardt ved at store private bedrifter ikke overlever.  Reiselivsnæringen i vår 
kommune vil tilpasse seg nye marked.  Nasjonal satsing på sjølforsyning og produksjon av 
matvarer fra landbruks- og fiskerinæringen gir nye muligheter for distriktskommunene. 
 
Digital kompetanse og bruk av digitale verktøy blir standard i samfunnslivet.   Digitale møter og 
treff blir hovedregelen, mens fysiske møter blir unntakene. 
 
Lav oljepris (lavere forbruk og etterspørsel globalt) og utstrakt bruk av oljefondet til statlige 
krisepakker svekker fondet betydelig. 
 
Krisepakker i kommunal regi 
Formannskapet vedtok i møte 02.04.20 å halvere kommunale vann- og avløpsavgifter på 2. 
kvartalstermin 2020, både for boligeiere og næringslivet.  Denne lettelsen utgjør totalt om 2,6 
millioner kroner.  Oppsparte fond innenfor vann- og avløpssektoren utgjør pr. 01.01.20 samlet 
7,6 millioner kroner, og det er disse fondene som muliggjør lettelser i utskriving av kommunale 
avgifter. 
 
Formannskapet ba i samme møte kommunedirektøren å utrede om det bør gis ytterligere lette i 
kommunale avgifter og/eller eiendomsskatt. 
 
Ytterligere reduksjon av kommunale vann- og avløpsavgifter 
Oppsparte fond på henholdsvis vann- og avløpssektoren utgjorde pr. 01.01.20 følgende: 

 Vann kroner 3,8 millioner 
 Avløp kroner 3,8 millioner 

Allerede vedtatte reduksjoner (halv avgift på 2. kvartalstermin 2020 vedtatt i formannskapets 
møte 02.04.20) på vann og avløp utgjør henholdsvis kroner 1,3 millioner for vann og kroner 1,3 
millioner for vann. 
 
Dette betyr at kommunen kan gjenta en ny halvering av kvartalsavgiften på vann og avløp, og 
det vil da gjenstå kroner 1,2 millioner på vannfondet og kroner 1,2 millioner på avløpsfondet. 
 
Kommunale avgifter fastsettes for kommende budsjettår når kommunestyret behandler budsjett 
og økonomiplan i desember hvert år.  Avgiftsfastsettelsen baseres på selvkostkalkyler som skal 
vise balanse, eventuelt justert for avsetning til eller bruk av selvkostfond.  Det anbefales at man 
har en viss reserve på slike fond slik at man har midler til uforutsette større hendelser innenfor 
VARF-sektoren (vann, avløp, renovasjon og feiing). 
 
Reduksjon av eiendomsskatt 
KS (Kommunesektorens organisasjon) har bedt Finansdepartementet å vurdere mulighetene for 
lettelser ved utskriving av eiendomsskatt, jfr.  
 
KS anbefaler ikke kommunene å gjøre omfattende vedtak på eiendomsskatt før aktuelle 
avklaringer kommer fra staten.  I denne sammenheng er det viktig å få fram at staten på en rekke 
andre områder lover full kompensasjon til kommunene for økte utgifter og reduserte inntekter 
som følge av koronapandemien.  Kommunene bør derfor avvente spørsmål om reduksjon av 
allerede vedtatt eiendomsskatt for år 2020.    
 
Vurdering av investeringstiltak i privat, regional og statlig regi 
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Administrasjonen har forberedt særskilt sak til driftsutvalgets møte 23.04.20, hvor vi vurderer 
mulighetene for å forsere kommunale investeringsprosjekter, herunder løfte inn nye prosjekter. 
 
KS Troms og Finnmark har bedt kommunene å komme med oversikt over prosjekter som 
forholdsvis raskt kan igangsettes hvis forholdene legges til rette med god finansiering. 
 
I formannskapets møte 15.04.20 framkom forslag om følgende prosjekter, og vi har anført 
stipulert kostnadssum på prosjektene, jfr. bestillingen i formannskapssak nr. PS 20/20: 

 A) Rulleski- og skiskytteranlegg Saga - 25 millioner kroner 
 B) Fotballhall Nordreisa – 50 millioner kroner 
 C) Villakssenter Nordreisa - 14 millioner kroner 
 D) Opprustning Nord-Troms videregående skole, avd. Storslett - 50 millioner kroner 
 E) Utbedring og asfaltering av fylkeskommunale veier i Nordreisa – 100 millioner 

kroner 
 F) Opprustning FV 866 med bru og tunnel - …... millioner kroner 
 G) Utbygging bredbånd - 3 millioner kroner 
 H) Sentrumsutvikling - 15 millioner kroner 
 I) Utbedring E6 Olderdalen – Langslett - ….... millioner kroner 
 J) Skredsikring Mettevollia – 20 millioner kroner 
 K) Renovering av tak Rotsundelv skole - 1 millioner kroner 
 L) Renovering Sonjatun helsesenter - 20 millioner kroner 
 M) (Renovering svømmehall)/Ny svømmehall - 90 millioner kroner 
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 Nordreisa kommunestyre  

 

Ekstra vedlikehold pga koronakrisen 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Driftsutvalget vil anbefale følgende liste for ekstra vedlikehold: 
Innen bygningsdrift prioriteres prosjekter som omfatter reparasjon av utvendig tak.  
 
Innen anleggsdrift prioriteres prosjekter som omfatter grusing av kommunale veier og rydding 
lang vei og under lyslinjer. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret og formannskapet har i møter drøftet hvordan kommunen som stor eier av bygg 
og anlegg kan bidra i koronakrisen ved kjøpe av ekstra tjenester. Det er også forventninger om 
ekstra tilskudd fra Staten til ekstra vedlikehold. 
 
Kommunestyret gjorde 1.april følgende vedtak: 
Kommunestyret ber om at det blir planlagt for tiltak som kan iverksettes ved statlige 
tiltaksmidler foreks. Renovere Sonjatun, svømmehall, taket på Rotsundelvskole utbygging i Saga 
og Sentrumsutvikling.  
 
Kommunen har en stor bygningsmasse og mange kommunale veier som sårt trenger ekstra 
vedlikehold og oppgradering. Et tydelig signal i de politiske diskusjonen har vært at dette må 
skape aktivitet for de lokale næringslivet, uten at det blir i strid med lov om offentlig 
anskaffelse. 
Innen bygningsdrift er det utarbeidet en vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg. Den gir 
status på byggene og lister opp behov for vedlikehold. 
Innen anleggsdrift er det utarbeidet en vedlikeholdsplan for veiene i distriktene, mens det jobbes 
med en oversikt over sentrumsveiene. Den gir status på veiene og lister opp behov for 
vedlikehold. 
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Administrasjonen har gått gjennom planene og har følgende forslag til tiltak:  
 
 
 
Renovering av kommunale bygg: 
 
• Taket på gamle del av Halti I, må oljes/beises og skifte enkelte bord. 

Taket er ikke vedlikeholdt siden bygget var nytt i 2001.  
 
• Reparasjon av taket på Idrettshallen 

Dette prosjektet var satt inn på investeringsbudsjettet for 2018, men ble ikke gjort av 
kapasitetsmessige hensyn. Budsjettmidler kan overføres ved vedtak i kommunestyret. 

 
• Reparasjon av taklekkasje Rotsundelv skole  

Det er en lekkasje i taket over lærerfløya. Det må gjøres utbedringer av papp på taket. 
 
For en del av det det gamle taket med eternitt ble det satt i gang renovering i 2018, men 
utsatt pga asbest. I 2019 ble prosjektet stoppet av kommunestyret i påvente av et 
helhetlig prosjekt for skolen. I denne sammenhengen er prosjektet lite aktuelt for lokalt 
næringsliv siden ingen lokale bedrifter er registrert som godkjent firma for 
asbestsanering i Arbeidstilsynets register. 

 
• Tak Oksfjord skole 

Det er en lekkasje fra taket inn i et av klasserommene. Det skal gjøres nærmere 
undersøkelse til sommeren. 

 
• Vegger på gamle Halti I, beising 

Bygget er ikke beiset siden det var nytt i 2001. 
 
• Brannstasjon, ferdigstille garderobe og bygge om lokalene til Sivilforsvaret 

I investeringsbudsjettet for 2020 er det satt av en startbevilgning for å bygge ny 
garderobe til brannstasjonen slik at brannmannskapene får ren og skitten sone. Denne 
ombygginga berører areal for sivilforsvaret. Det kan derfor naturlig å tas i samme 
prosjekt.  

 
• Storslett skole skjerming luftinntak ventilasjon, snø kommer inn. 

Det må bygges en skjerming ved inntaket til ventilasjonen. Problemet varierer med 
snømengde og har vært stor i år. 

 
• Skifte panel og isolere gamle Solvoll skole 

Dette prosjektet var satt inn på investeringsbudsjettet for 2019, men etter at anbudet var 
langt over budsjettet som var satt av, så ble tiltaket utsatt. Budsjettmidler kan overføres 
ved vedtak i kommunestyret. 

 
• Oppussing av kantina idrettshallen.  

Kantina er ikke pusset opp siden idrettshallen var ny. Maling av lokalet vil gi en stor 
forbedring. 

 
• Fortsette oppussing av kommunehuset,  

Spesielt det elektriske anlegget er gammelt i store deler av bygget. Videre er det stort 
behov for oppussing av mange gulv og rom.  
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• Sonjatun trenger omfattende vedlikehold som kan gi mange mindre oppdrag, men her 

avventer vi tilstandsrapporten. Arbeidet med den skulle vært i gang, men på grunn av 
koronakrisen er det satt på vent.   

 
 
 
 
Anleggsarbeid 
 
• Gruse kommunale veier 

Prioriterte veier for grusing med kostnadsberegning pr 2019, hensyntatt næring. 
 Hans Lillengs vei kr 84.000 
 Haugsethveien kr 533.400 
 Tørfossveien kr 212.700 
 Vaddasveien kr 1.227.400 
 Fossmoveien kr 374.800 inkludert grøfterensk (en av de dårligste veiene 

kommunen har, men ingen næring) 
 
• Skogrydding langs veier og under veilyslinjer 

Prioriterte veier for skogrydding med kostnadsberegning pr 2019, hensyntatt næring.   
 Latterveien  kr 111.000 
 Tømmernesveien kr 93.250 (trafikksikkerhet pga mye barn langs veien) 
 Røyelveien kr 44.000 
 Haugsethveien kr 129.750 
 Tørfossveien kr 29.250 
 Vaddasveien kr 280.750 
 Fossmoveien kr 50.650  (en av de dårligste veiene kommunen har, men ingen 

næring bare innbyggere) 
 
• Asfaltere kommunale veier  

Prioriterte veier for asfaltering med kostnadsberegning pr 2019, hensyntatt næring. 
 Løkenveien 0,9 km kr 260.000 
 Røyelveien kr 700.000 (trenger noe oppfresing) 

 
• Gruse gangvei langs havna og gruse moloen i Sørkjosen 

Det trengs et toppdekke med grus langs havna i Sørkjosen 
 
• Veilys, gamle kommunale veier uten veilys, Oksfjord, Storslett, Sørkjosen, Røyelveien  

Dette tiltaket er tidligere lagt inn i investeringsbudsjettet, men det har ikke nådd opp. 
 
• Utbedring av Rotsundelv bru, sandblåsing oppretting fundament, overdekking armering 

mm. 
 Kostnad er beregnet til kr 1,04 mill pr 2017. MPU sak 2017/278 
 
• VA utskifting av nedstigningskummer 

Det er behov for utskifting av 4-5 nedstigningskummer for å ivareta HMS for våre 
ansatte. Til dette arbeidet er det mulig å bruke av VA fondet. 
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Øvrig prosjekter 
 
• Bredbånd til innbyggere som ikke har tilgang til det.  

Kommunen jobber med søknad om utbygging til tre områder. Oksfjord, Straumfjord og 
Havnnes. Sak om egenandel og søknad er under utarbeiding. 

 
• Forskjønne kommunen (både sentrum og utenfor) 

Det er flere områder som kan forskjønnes, men det vil kreve endel planlegging, slik at 
det vil ikke være mulig å settes gang så raskt. 

 
• Opparbeide og asfaltere en rulleski løype i Saga. 

Kommunen sammen med idrettslaget jobber med reguleringsplan. Den må bli ferdig før 
arbeidet kan starte. 

 
• Bygge ny svømmehall.  

Dette prosjektet er stanset pga økonomi. Første steg i videre arbeid er prosjektering av ny 
hall. Dette er et prosjekt som ikke er aktuelt for lokale firma. 

 

Vurdering 
Det er gjort en gjennomgang av mulige prosjekter innen driftssektoren som kan settes i gang 
raskt og som passer for lokalt næringsliv. Listen er lang og omfattende, men behovet er enda 
større. Det er derfor gjort en prioritering. 
 
To av prosjektene er tidligere investeringsprosjekt som ikke er gjennomført, samt at tiltak innen 
VA kan dekkes av fond. De resterende tiltakene er krever ekstra kommunal bevilgning eller 
ekstra statlige midler.  
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Til: Hilde Anita Nyvoll 
Fra: Ruth Uhlving 

 
 

Referanse Dato 

2020/287-7 20.04.2020 
 

17. mai 2020 

 
Ordfører og kommuneadministrasjonen har laget en foreløpig skisse og forslag rundt feiring av 
årets 17. mai, når vi ikke kan feire på tradisjonelt vis. Forslaget vil bli behandlet i 17. mai-
komiteen 22. april og i Formannskapet 23. april.  
 
Forslaget er sendt til Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede med kort frist 
for tilbakemelding 21. april, og forslaget inneholder digital feiring på to måter:  
 
 Direktesending på kommunens Facebook-side i regi av ordfører og medhjelpere. 
Sendingen starter med flaggheising utenfor kommunehuset kl 8.00 og går deretter fra bil som 
kjører på alle veier, gjennom hele kommunen. Det vil bli innlagt og annonsert tidspunkter for 
kransenedlegging ved minnebauta utenfor Nordreisa kirke, taler for dagen og sang utenfor 
Sonjatun. Se vedlagte skisse til kjørerute. I tillegg vil kirken gjøre opptak og sende 17. mai-
gudstjeneste fra Nordreisa kirke. Dette opptaket vil være tilgjengelig uavhengig av kommunens 
direktesending. 
 
 Digitalt «tog» med innsending og publisering av bilder fra hele befolkningen.  
 
Det oppfordres til flagging og feiring rundt i alle hjem. Tog og andre felles arrangement avlyses, 
det vises til myndighetenes generelle råd og tiltak. Mollis har etter forespørsel, gitt 
tilbakemelding om at de dessverre ikke kan delta med sang ved kransenedleggingen og utenfor 
Sonjatun. 
 
Program for dagen blir distribuert til alle husstander på vanlig måte.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Ruth Uhlving 
Kulturkonsulent 
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