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Vedtak om å forby sammenkomster 

Henvisning til lovverk: 

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.  
 
 
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55


Kommunedirektørens innstilling 
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.  
 
 

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 formannskapet 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»  
 
 
Etter smittevernloven § 4-1 bokstav a,  kan det vedtas følgende tiltak: 
Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den 
blir overført, kan kommunestyret vedta 



a) Forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale 
omgangen overalt der mennesker er samlet. 
 

 
Nordreisa kommune vil presisere at det er formannskapets 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, 
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.  
 
Vedtak etter Smittevernloven er etter kommunestyrevedtak 1.april i sak 35/20 delegert til 
formannskapet. 
 
Saken er drøftet i møte mellom kommuneoverlegen og krisestaben 3.april 2020. Enstemmighet i 
møtet om å anbefale innstilling til vedtak. 
 

Vurdering 
Formannskapet 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.  
 
 


