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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. 
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Kommunedirektørens innstilling 
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.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Regjeringen videreførte i all hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene den 19.02.2021, med 
unntak av lettelser for barn, unge og studenter. Barn og unge under 20 år kan i dag trene og delta 
på fritidsaktiviteter som normalt, og det ble også åpnet for idrettsarrangementer og konkurranser 
for barn og unge som samler deltakere fra samme kommune. Disse arrangementene kan ha inntil 
50 personer innendørs og 200 personer utendørs.  
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I idretter som involverer nærkontakt, som for eksempel fotball og håndball, må alle deltakerne i 
konkurransen være fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en 
annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen 
tillater det. I idretter som ikke innebærer nærkontakt, som for eksempel ski, kan konkurransene 
samle deltakere fra idrettskretsen eller regionen. 
Når det gjelder arrangement innendørs endret man fra 200 personer i fastmonterte seter til 100 
personer på tilviste sitteplasser. Dette inkluderer begravelser og bisettelser. Dette betyr at det 
kan delta inntil 100 personer i begravelser. Regelen er derfor nå: være 10 personer innendørs 
ved arrangementer, men likevel 100 personer på tilviste sitteplasser, benker, stol og lignende.  
 
Nordreisa formannskap har i møte 28.01.2021 vedtatt følgende: 
• 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 
 
Og i samme møte behandlet formannskapet søknad fra Nordreisa IL fotballgruppa, følgende 
vedtak 28.012.21: 
• 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. 
 
Nordreisa kommune har fått inn konkrete henvendelser 3 henvendelser. Kriseledelsen har i møte 
23.02.21, vurdert disse og kommer med anbefalinger til formannskapet.   
 

Vurdering 
Det har vært kun 3 smittede i Nordreisa fra mars 2020. Smittesituasjonen lokalt og regionalt er 
meget god, med mange testede og liten smitte. Det oppleves tiltakstretthet i befolkningen, samt 
lite muligheter for utendørs aktiviteter da det ikke er gode forhold for dette. Kåfjord kommune 
har åpnet for aktivitet innendørs også for voksne.  
 
Kriseledelsen, hvor også kommuneoverlegen deltar, har gjort en nøye risikovurdering, og gjør 
følgende anbefalinger ovenfor formannskapet:  
 
1.  Nordreisa IL Ski og skiskyting skal arrangere skiskytter renn til helgen. Rennet går over 2 
dager og gjelder for Troms og Finnmark skikrets. Idrettslaget v/leder Vidar Nikolaisen har sendt 
epost 18/2-2021, til kommuneoverlegen med spørsmål om tillatelse for juniorer til å delta på 
rennet. Det dreier seg om 3-5 stk. Junior er fra 17 år til 22 år med årsklasser; 17/18, 19/20 og 
21/22 i skiskyting. Kriseledelse vil anbefale følgende for formannskapet:  
Nordreisa kommune åpner for deltakelse innenfor skiskyting til og med junior deltakere fra 
Troms og Finnmark skikrets.  
 
2. LHL Nordreisa v/Ingar Elvebakken har sendt følgende henvendelse til Nordreisa kommune, 
31. januar om trim for pensjonister:  
Ser på kommunens side at dersom en er over 10 personer må vi søke om tillatelse til dette.  
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LHL Nordreisa har linedans for pensjonister på mandager og trim på torsdager, varighet er 1 
time hver gang. Vi følger smitteregler og holder 2 meters avstand. Når det gjelder trim og 
linedans står vi på samme plass med 2 meters avstand. Før jul var vi mellom 10 og 14 deltagere 
hver gang. Regner med at dette er tilfelle også nå. Vi søker derfor å få tillatelse til å begynne 
med dette igjen. Kriseledelse vil anbefale følgende for formannskapet:  
Nordreisa kommune åpner for trim for pensjonister på LHL bygget med over 10 personer.  
 
3.  Kirkerådet v/Julie Schjøth-Jovik, har i epost av 22. februar sendt følgende henvendelser vedr 
dåp og regler om kommunegrenser:   
Kirkerådet skriver at det fortsatt er anbefalt å avlyse eller utsette arrangementer og 
sammenkomster som samler personer fra flere kommuner, unntatt begravelser og bisettelser. Jeg 
har vært i kontakt med kommuneoverlege Roarsen og fikk råd om å melde dette videre til deg.  
Vi opplever at folk som vil døpe barna ofte sine ofte har familie og venner boende i flere 
kommuner. Dåp er en viktig begivenhet i likhet med gravferd. Derfor lurer jeg på om 
formannskapet kan diskutere om det kan åpnes opp for at man kan samles fra flere kommuner 
når en skal døpe barnet sitt. Bare ta kontakt med meg for spørsmål. 
Kriseledelse vil anbefale følgende for formannskapet: Nordreisa kommune åpner ikke for 
arrangement og sammenkomster innendørs for deltakere fra flere kommuner, jfr nasjonalt 
regelverk.   
 
4. Kriseledelse debatterte i møtet en generell åpning av fritids- og idrettsaktiviteter i Nordreisa 
kommune. Kriseledelsen vil anbefale at Nordreisa kommune generelt åpner for alle fritids- og 
idrettsaktiviteter innendørs og utendørs, for innbyggere og bosatte i Nordreisa kommune. 
Kommuneoverlegen har vurdert de smittevernfaglige sider ved en slik generell åpning, og er 
positiv til generell åpning utfra et folkehelseperspektiv.  Kriseledelse vil anbefale følgende for 
formannskapet: Det åpnes generelt for deltakelse i fritids- og idrettsaktiviteter innendørs i 
Nordreisa kommune. Det forutsetter at vanlige smitteverntiltakene overholdes. 
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Møte kriseledelse 

 

Dato:  23.02.21 

Sted:  Formannskapssalen 

Tilstede: Jan-Hugo Sørensen, ordfører Hilde Nyvoll, varaordfører Karl-Gunnar Skjønsfjell, 
kommunelege Øyvind Roarsen, beredskapskoordinator Christin Andersen, 
Kommunalsjef Dag Funderud 

I tillegg: Kommunalsjefer Siri Ytterstad, Angela Sodefjed 

 

Lokale tilpasninger jfr nasjonale anbefalinger COVID19 

Regjeringen videreførte i all hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene den 19.02.2021, med unntak 
av lettelser for barn, unge og studenter. 

Barn og unge under 20 år kan i dag trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og det ble også 
åpnet for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltakere fra samme 
kommune. Disse arrangementene kan ha inntil 50 personer innendørs og 200 personer utendørs.  

I idretter som involverer nærkontakt, som for eksempel fotball og håndball, må alle deltakerne i 
konkurransen være fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen 
kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.  

I idretter som ikke innebærer nærkontakt, som for eksempel ski, kan konkurransene samle deltakere 
fra idrettskretsen eller regionen. 

Når det gjelder arrangement innendørs endret man fra 200 personer i fastmonterte seter til 100 
personer på tilviste sitteplasser. Dette inkluderer begravelser og bisettelser. Dette betyr at det kan 
delta inntil 100 personer i begravelser. Regelen er derfor nå: være 10 personer innendørs ved 
arrangementer, men likevel 100 personer på tilviste sitteplasser, benker, stol og lignende.  

 

Nordreisa formannskap har i møte 28.01.2021 vedtatt følgende: 

 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 

 

Og i samme møte behandlet formannskapet søknad fra Nordreisa IL fotballgruppa, følgende vedtak 
28.012.21: 
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 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. 

 

Nordreisa kommune har fått inn konkrete henvendelser 3 henvendelser. Kriseledelsen har i møte i 
dag vurdert disse slik:  

 

1.  Nordreisa IL Ski og skiskyting skal arrangere skiskytter renn til helgen. Rennet går over 2 dager og 
gjelder for Troms og Finnmark skikrets. Idrettslaget v/leder Vidar Nikolaisen har sendt epost 18/2-
2021, til kommuneoverlegen med spørsmål om tillatelse for juniorer til å delta på rennet. Det dreier 
seg om 3-5 stk. Junior er fra 17 år til 22 år med årsklasser; 17/18, 19/20 og 21/22 i skiskyting.   

Kriseledelse vil anbefale følgende for formannskapet:  

Nordreisa kommune åpner for deltakelse innenfor skiskyting til og med junior deltakere fra Troms og 
Finnmark skikrets.  

 

2. LHL Nordreisa v/Ingar Elvebakken har sendt følgende henvendelse til Nordreisa kommune, 31. 
januar om trim for pensjonister:  

Ser på kommunens side at dersom en er over 10 personer må vi søke om tillatelse til dette.  

LHL Nordreisa har linedans for pensjonister på mandager og trim på torsdager, varighet er 1 time 
hver gang. Vi følger smitteregler og holder 2 meters avstand. Når det gjelder trim og linedans står vi 
på samme plass med 2 meters avstand. Før jul var vi mellom 10 og 14 deltagere hver gang. Regner 
med at dette er tilfelle også nå. Vi søker derfor å få tillatelse til å begynne med dette igjen. 

Kriseledelse vil anbefale følgende for formannskapet:  

Nordreisa kommune åpner for trim for pensjonister på LHL bygget med over 10 personer.  

 

3.  Kirkerådet v/Julie Schjøth-Jovik, har i epost av 22. februar sendt følgende henvendelser vedr dåp 
og regler om kommunegrenser:   

Kirkerådet skriver at det fortsatt er anbefalt å avlyse eller utsette arrangementer og sammenkomster 
som samler personer fra flere kommuner, unntatt begravelser og bisettelser. Jeg har vært i kontakt 
med kommuneoverlege Roarsen og fikk råd om å melde dette videre til deg.  

Vi opplever at folk som vil døpe barna ofte sine ofte har familie og venner boende i flere kommuner. 
Dåp er en viktig begivenhet i likhet med gravferd. Derfor lurer jeg på om formannskapet kan 
diskutere om det kan åpnes opp for at man kan samles fra flere kommuner når en skal døpe barnet 
sitt. Bare ta kontakt med meg for spørsmål. 

 

Kriseledelse vil anbefale følgende for formannskapet:  

7



Nordreisa kommune åpner ikke for arrangement og sammenkomster innendørs for deltakere fra 
flere kommuner, jfr nasjonalt regelverk.   

4. Kriseledelse debatterte i møtet en generell åpning av fritids- og idrettsaktiviteter i Nordreisa 
kommune. Kriseledelsen vil anbefale at Nordreisa kommune generelt åpner for alle fritids- og 
idrettsaktiviteter innendørs og utendørs, for innbyggere og bosatte i Nordreisa kommune. 
Kommuneoverlegen har vurdert de smittevernfaglige sider ved en slik generell åpning, og er positiv 
til generell åpning utfra et folkehelseperspektiv.   

Kriseledelse vil anbefale følgende for formannskapet:  

Det åpnes generelt for deltakelse i fritids- og idrettsaktiviteter innendørs i Nordreisa kommune. Det 
forutsetter at vanlige smitteverntiltakene overholdes.  

 

 

 

23.02.21 

Christin Andersen  

referent 
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