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Koronatiltak -lokale restriksjoner 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Kommunedirektørens innstilling 

Formannskapet opphever lokalt vedtak om stengte dører på Haltibygget. 

 

Kommunen forholder seg til sentrale regler og tilrådninger for smittevern. 

 

Saksopplysninger 

Sak om videreføring av kommunale smittevernvedtak. Saken er skrevet etter samtale mellom 

Kommunedirektør, kommuneoverlege og sektorleder 13.05.2020.  

 

Etter drøfting i formannskapet vil de endelige vedtakene skrives ut. 

 

Vedtak 30.04.2020 

 
«Åpning av kommunale bygg og tjenester:  

Kommunehuset åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 

personer. Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte eller ordfører får 

ansvar for å låse kunden inn og ta vedkommende med til sitt kontor eller møterom. Når møtet er 

ferdig må kunden følges ut.  

 

Halti åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 personer. 

Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte får ansvar for å låse kunden inn 

og ta vedkommende med til sitt kontor eller møterom. Når møtet er ferdig må kunden følges ut.  

 

Biblioteket: åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 

personer. Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte får ansvar for å låse 

kunden inn og ta de med inn på biblioteket. Når utlånet er ferdig må kunden følges ut.  

 

Kulturskolen: åpner i hht statlige retningslinjer og statlig veileder, for individuell undervisning og 

undervisning i grupper i hht statlige regler.» 

 



Samme ettermiddag som kommunen gjorde dette lokale vedtaket, endret Staten sine 

retningslinjer og økte grenser for gruppe fra 5 til 20 personer. 

 

Uka etter åpnet Staten for at kinoene kunne åpnes med inntil 50 personer.  

 

Administrasjonen har drøftet åpning av Haltibygget med ansatte og tillitsvalgte og 

kommuneoverlegen denne uka og da ble disse forskjellene på lokale og sentrale vedtak tatt opp 

og at det blir ulik praksis mellom forskjellige funksjoner i et og samme bygg. Dette oppleves 

som uklare regler. 

 

For å gjøre det enklere for de ansatte og klarere for publikum foreslås det derfor at Haltibygget 

åpnes for publikum, og det iverksettes smitteverntiltak.    

 

For kommunehuset foreslås å fortsette med stengt dør, men at kunder kan avtale besøk. 

Vurdering 

Åpning av Haltibygget vil medføre ekstra smitteverntiltak, men bla annet biblioteket har fått 

utarbeidet egen veileder gjennom bibliotekarforbundet. I tillegg må det lages rutiner og oppslag 

i hallen som viser hvilke forholdsregler som gjelder. 

  

Smittesituasjonen i Nordreisa er god og derfor anbefales det at Halti kan åpnes. Dette vil oss 

erfaringer før åpning av kommunehuset. 

 

 


