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Smitteverntiltak pr. 16. april 2021 i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: Smittevernloven og regjeringens beslutninger. 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Basert på gjeldende smittesituasjon lokalt og regionalt iverksettes følgende tiltak fra og med 16. 
april 2021: 
 

1. Hjemmekontor: Som hovedregel praktiseres ikke hjemmekontor for kommunalt ansatte.   
 

2. Rådhus: Rådhuset gjenåpnes for publikumsbesøk. 
 

3. Kino: Kinoen gjenåpnes. 
 

4. Svømmehallen: Svømmehallen gjenåpnes, men for voksne med maksimalt deltakerantall 
på 10 i hver gruppe. 
 

5. Politiske og administrative møter: Alle møter bør som hovedregel organiseres om 
digitale møter.  For politiske møter avgjøres dette av vedkommende møteleder. 
 

6. Innendørs og utendørs trening for voksne:  

Søknaden fra Nordreisa IL, fotballgruppa innvilges, og det tillates kontakttrening.. Det 
settes et maksimalt deltakerantall for innendørs treninger med 20 personer.  Likeså får 
idrettslaget tillatelse til at voksne over 20 år kan trene sammen med deltakere under 20 
år.   

7. Idretts- og fritidsaktiviteter innendørs: Det tillates et maksimalt deltakerantall på 20 
personer, så lenge disse kan holde minst en meters avstand til hverandre. 

 
 
 
 

Commented [EAE1]:   
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Saksopplysninger til formannskapets møte 15.04.2021. 
 
Regjeringen starter på første trinn i gjenåpningsplanen 
 
Regjeringen innfører første trinn i gjenåpningsplanen fra midnatt, natt til fredag 16. april 2021. I 
tillegg gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år og innen 
toppidretten. Gjenåpningen kommer som følge av at smitten ikke økte i påsken. Selv om det 
kommer noen lettelser, er de nasjonale tiltakene fortsatt strenge. For eksempel kan skjenking av 
alkohol kun foregå til klokken 22.00 i forbindelse med matservering. Alle arrangement som 
samler personer fra flere kommuner anbefales utsatt eller avlyst.  
 
Alle kommuner må fortsatt ha god beredskap, også de med lavt smittepress. Kommunelegen kan 
innføre hastevedtak om tiltak dersom det er nødvendig og i påvente av politisk behandling i 
kommunen. 
 
Regjeringen sier videre at stengning av barnehager og skoler bør begrenses så langt det lar seg 
gjøre. Idretts- og kulturarrangementer for barn og unge kan ha opp til 50 deltakere, hvor 
deltakere må tilhøre samme kommune. Her er ikke krav til faste tilviste sitteplasser. Voksne kan 
drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst 
én meters avstand og utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst 
én meters avstand. Videre anbefales å unngå unødvendige reiser innenlands, majoriteten av 
smittetilfellene i Norge kan knyttes til Oslo og Viken.  
 
De generelle anbefalinger for landet er fortsatt å begrense sosial kontakt, holde 1 meters 
avstand, hold hendende rene og holde seg hjemme hvis man er syk, og begrensning ved 
maksimalt 5 gjester hjemme. Barn i samme barnehage/skole er en kohort og kan ha besøk fra 
denne. Skoler og barnehager har gult trafikklys og hjemmekontor anbefales for alle som har 
mulighet. Videre maksimalt 10 personer på private sammenkomster utenom eget hjem, for 
eksempel bursdag i leid lokale, for utendørs sammenkomster er det tillatt med maksimalt 20 
personer.  
 
 
Oversikt over statlige anbefalinger og regler pr. 16. april 2021  
 
Detaljert oversikt her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-starter-pa-forste-trinn-
i-gjenapningsplanen/id2844380/ 
 
 
Smittesituasjonen i Nordreisa  
 
Nordreisa kommune har hatt 3 smittede i hele pandemiperioden, og alle disse har ankommet 
Nordreisa fra utenlandsreise. Pr i dag er det ingen smittede.  Rapportert smitte-og 
vaksinasjonsoversikt fra kommuneoverlege pr mandag 12. april 2021:  
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Lokale smitteverntiltak besluttet av formannskapet 
 
Kommunestyret delegerte våren 202 sin myndighet etter smittevernloven til formannskapet.  
Formannskapet har etter dette fattet nødvendige vedtak, etter anbefaling fra kommunens 
kriseledelse hvor kommuneoverlegen har deltatt. 
 
Formannskapets møte 28.01.21 vedtok følgende i sak PS 12/21: 
 
PS 12/21 Åpning for idretts- og fritidsaktiviteter i Nordreisa kommune  
 
Vedtak: • Voksne over 20 år kan delta i idretts- og fritidsaktiviteter innendørs i Nordreisa 
kommune, men fortsatt gjelder begrensningen på 10 personer, jfr. nasjonale anbefalinger fra 
regjeringen datert 18.01.2021 (pressemelding nr. 8/21) i forbindelse med smitteverntiltak rettet 
mot Covid-19. • For aktiviteter innendørs, hvor det planlegges for flere enn 10 deltakere må det 
sendes særskilt søknad til Nordreisa kommune. • Det forutsettes at de til enhver tid gjeldende 
nasjonale smittevernregler følges. • Dette vedtaket iverksettes fra og med 29.01.2021 og gjelder 
inntil videre. 
 
 
Videre vedtok formannskapet i samme møte følgende i sak 13/21: 
 
PS 13/21 Søknad om dispensasjon til trening for voksne - Nordreisa IL Fotball   
 
Vedtak: • Det tillates at Nordreisa IL, fotballgruppa kan organisere treninger innendørs og 
utendørs også for personer over 20 år, på lik linje med barn og unge under 20 år. • Tillatelsen 
gjelder i Nordreisa kommune. • Det forutsettes at de til enhver tid gjeldende nasjonale 
smittevernregler følges.• Dette vedtaket gjelder fra og med 29.01.2021 og gjelder inntil videre.  
 
 
I formannskapsmøte 24.02.21 ble følgende vedtatt i sak PS 18/21: 
 
PS 18/21 Lokale tilpasninger av nasjonale smitteverntiltak Covid19 
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Vedtak: Nordreisa kommune åpner for deltakelse innenfor skiskytingsarrangement til og med 
junior-deltakere fra Troms og Finnmark skikrets. Det forutsettes at nødvendige smitteverntiltak 
overholdes. Nordreisa kommune åpner for trim for pensjonister på LHL bygget med over 10 
personer. Det forutsettes at nødvendige smitteverntiltak overholdes. Det åpnes generelt for 
deltakelse i fritids- og idrettsaktiviteter innendørs, for innbyggere og bosatte i Nordreisa 
kommune. Det forutsettes at nødvendige smitteverntiltak overholdes. Nordreisa kommune åpner 
ikke for arrangement og sammenkomster innendørs for deltakere fra flere kommuner, jfr 
nasjonalt regelverk. Dette vedtaket gjelder fra 24.02.2021 og inntil videre. 
 
 
I formannskapets møte 25.03.21 drøftet man regjeringens endrede smitteverntiltak som ble 
kunngjort før påske, og i sak PS 22/21 ble følgende vedtatt: 
 
PS 22/21 Smitteverntiltak pr mars 2021 - coronapandemi  
 
Vedtak:  I samsvar med anbefalinger fra kommuneoverlegen og kommunal kriseledelse vedtas 
følgende: o I Nordreisa kommune gjelder nasjonale vedtatte regler og anbefalinger i sin helhet. 
o Tiltak vedtatt i formannskapet, sakene 12/21, 13/21 og 18/21 oppheves med øyeblikkelig 
virkning. o Fra og med 26.03.2021 og inntil videre holdes rådhuset stengt for publikumsbesøk. 
Publikumshenvendelser kan fortsatt skje til Servicetorget, ledere og saksbehandlere via telefon, 
videokonferanse, epost og brev. o Fra og med 25.03.2021 og inntil videre holdes kinoen stengt. 
o Fra og med 25.03.2021 og inntil videre stenges svømmehallen for folkebad. Skolesvømming, 
svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år tillates fortsatt. o Politiske 
møter og administrative møter skal i størst mulig grad avholdes som digitale møter. Dette 
gjelder inntil videre.  
 
 
Søknad mottatt fra Nordreisa IL, fotballgruppa 
 
Vi har 13.04.21 mottatt følgende søknad fra Nordreisa IL, fotballgruppa: 
 
«Hei. 
Viser til vedtatt dispensasjon til Nordreisa IL fotball for trening med kontakt for voksne (A-lag) 
før 25.mars 2021. Når nå igjen regjeringen åpner samfunnet på sammen nivå som tidligere 
ønsker fotballgruppa på ny å søke om å kunne ha trening med kontakt for voksne over 20år. 
Treningen foregår nå i all hovedsak utendørs, men det kan være aktuelt å trekke inn hvis været 
gjør det umulig å trene ute. 
 
Vi håper på en rask og positiv behandling. 
 
Mvh 
Øyvind Evanger 
Leder fotballgruppa 
Nordreisa IL» 
 
 

Vurderinger og anbefalinger 
Regjeringens nye anbefalinger og regler som iverksettes pr. 16. april 2021 betyr at 
formannskapet må avklare endringer i forhold til sitt vedtak i møte 25.03.21, sak PS 23/21. 
 
Følgende forhold må avklares: 
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1. Hjemmekontor: Statlig krav om hjemmekontor er endret til anbefaling, slik som dette har 

vært praktisert tidligere.  Kommunedirektøren ser det naturlig at vi derfor går tilbake til 
den praksis vi hadde før påske, nemlig at vi som hovedregel ikke benytter 
hjemmekontor.  Smittesituasjonen lokalt og regionalt tilsier ikke at det er nødvendig å 
bruke hjemmekontor. 
 

2. Rådhus: Kommunedirektøren anbefaler at vi gjenåpner rådhuset for publikumsbesøk. 
 

3. Kino: Kommunedirektøren anbefaler at vi gjenåpner kinoen. 
 

4. Svømmehallen: Kommunedirektøren anbefaler at svømmehallen gjenåpnes, men for 
voksne med maksimalt deltakerantall på 10 i hver gruppe. 
 

5. Politiske og administrative møter: Kommunedirektøren anbefaler at vi i størst mulig grad 
organiserer møter som digitale møter.  For politiske møter avgjøres dette av 
vedkommende møteleder. 
 

6. Innendørs og utendørs trening for voksne: Jfr. tidligere vedtak i sak PS 13/21. Nordreisa 
IL, fotballgruppa sin nye søknad om trening med for voksne innendørs og utendørs 
omfatter kontakttrening, det vil si at man ønsker ikke å omfattes av avstandskrav.  De 
nye nasjonale anbefalingene sier følgende Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i 
grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.  Utendørs kan 
voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.  

Kommunedirektøren vil anbefale at søknaden fra Nordreisa IL, fotballgruppa innvilges, 
og at vi setter maksimalt deltakerantall på innendørs treninger til 20 personer.  Likeså får 
idrettslaget tillatelse til at voksne over 20 år kan trene sammen med deltakere under 20 
år.   

7. Idretts- og fritidsaktiviteter:  Jfr. vedtak i sak PS 12/21 og PS 18/21.  De nye statlige 
anbefalingene omfatter en deltakerbegrensning for innendørs aktiviteter for voksne med 
10 personer.  Kommunedirektøren vil anbefale at vi setter maksimalt deltakerantall til 20 
personer, så lenge de kan holde minst en meters avstand. 

 
 
Kommunedirektørens anbefalinger 
 
Kommunedirektørens anbefalinger ovenfor er gjort etter drøftelser med kommuneoverlegen, 
som slutter seg til forslagene.
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