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Hastevedtak - lokal forskrift om smittevernstiltak 
 

Bakgrunn for saken:  

Det har siden 17. mai vært en situasjon med sterkt økende covid-19-smitte i 

Kristiansand kommune. Kommunen har arbeidet aktivt med målrettede tiltak, men 

situasjonen er nå forverret den 28.05.21. 

  

Dette gjør at det etter kommuneoverlegens vurdering er nødvendig å straks innføre 

strengere tiltak for å begrense mobiliteten i befolkningen.  

 

Vedtak:  

Kommuneoverlegen vedtar endringer i lokal smittevernsforskrift, som vedlagt. I korte 

trekk (med enkelte unntak) innebærer dette følgende:  

 

- Stenging av følgende virksomheter:  

o Treningssentre 

o Svømmehaller 

o Fornøyelsesparker, bowling o.l. 

o Museer 

o Kino, teater o.l. 

o Andre offentlige steder/virksomheter hvor det foregår kultur og 

underholdningsaktiviteter. 

- Forbud mot arrangementer 

- Påbud om hjemmekontor 

- Skjenkestopp 

- Stenging av universiteter, høyskoler m.m.  

- Stans av innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år 

- Plikt til å bruke munnbind 

 

I tillegg videreføres eksisterende tiltak:  

- Pålegg om gjesteregistrering på serveringssteder 

- Forbud mot flere enn 5 gjester i private hjem 

- 7 dagers ventekarantene 
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Juridisk grunnlag:  

Smittevernloven § 1-5 Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak, 

lyder:   

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.  

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil 

være et uforholdsmessig inngrep.  
  

Smittevernloven § 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i 

kommunikasjon, isolering og smittesanering lyder:   
  

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,   
  

b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, 

skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og 

arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der,   
  

c) stans eller begrensninger i kommunikasjoner,   
  

d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre 

begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,   
  

e) pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller 

destruksjon av gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av 

selskapsdyr, utrydding av rotter og andre skadedyr, avlusing eller annen 

smittesanering.   

 

Den som har satt i verk tiltaket, skal straks oppheve vedtaket eller begrense 

omfanget av det når det ikke lenger er nødvendig. I hastesaker kan 

kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter denne 

paragrafen.  

 

 

Vurdering  

 

Det følger av smittevernloven § 4-1, at når det er nødvendig for å forebygge en 

allmennfarlig sykdom eller motvirke at den blir overført, så kan kommunestyre vedta 

lokale smittevernstiltak etter § 4-1 bokstav a-e. Tiltakene må være basert på en 

medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendige av hensyn til smittevernet og fremstå 

tjenlige etter en helhetsvurdering jf smittevernloven § 1-5. Kommunelegen har etter 

smittevernloven § 4-1 femte ledd myndighet i hastesaker til å utøve den myndighet 

som er lagt til kommunestyret.   

 

Kristiansand kommune har hatt et alvorlig smitteutbrudd blant russen i uke 20 og 21. 

Smitten blant russen er nå i ferd med å avta, men smitten brer seg nå blant 

nærkontakter til russen, og det er også betydelig smitte påvist i øvrige deler av 

samfunnet. Totalt er det registrert 524 smittede de siste 14 dagene. Risikonivå på 

smittetall tilsvarer nå risikonivå 5.  
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De siste 14 dagene har det vært ca. 7% som har hatt ukjent smittevei, og tallet er 

ikke avtagende. De siste to dagene har det også vært flere utbrudd (ca. 10) som har 

startet med utgangspunkt i personer med ukjent smittevei.  

 

Kommuneoverlegens vurdering har frem til nylig vært at tiltakene bør være mest 

mulig målrettet, og tiltakene har derfor vært fokusert inn på der man ser det er 

høyest smittespredning. Dette er i nære relasjoner og private sammenkomster. Tiltak 

som gjelder pr. 28.05.21 er:  

 

- Rødt nivå på videregående skole 

- Hjemmeundervisning for Vg3 

- Forskrift med tiltak fra trinn 1 i den nasjonale gjenåpningsplanen.  

- Forbud mot flere enn 5 gjester i private hjem 

- Pålegg om gjesteregistrering på serveringssteder 

- 7 dagers ventekarantene.  

 

Den siste tidens alvorlige smitteutvikling medfører at kommuneoverlegen nå vurderer 

at det er behov for mer omfattende tiltak, for å forhindre mobiliteten generelt i 

samfunnet.  

 

I møte 28.05.2021 anbefalte FHI kommunen å vurdere tiltak etter kap. 5b i den 

nasjonale covid-19 forskriften. Herunder begrensninger i arrangementer, 

serveringsbransjen, hjemmekontor, universitet og idrettsaktivitet. Kap. 5b, er en 

samle pakke for å redusere mobiliteten generelt i samfunnet. Selv om store deler av 

befolkningen er vaksinerte, viser FHI til at det fortsatt er mange i 40-, 50- og 60årene 

som ikke er vaksinert, og flere av disse risikerer alvorlig sykdomsforløp. Tiltakene u 

kap. 5b er harmonisert mot risikonivå 4 av pandemien.  

 

Kristiansand kommune går nå inn i en helg med et svært høyt smittetrykk i 

befolkningen, samtidig som det må forventes at fint vær og fri, vil innebære at mange 

vil møtes på ulike sosiale arenaer. Smittesporingen har vist at kommunen ikke i 

tilstrekkelig grad har klart å begrense smitteutbruddet til russen og deres 

nærkontakter. Kommuneoverlegen er derfor svært bekymret for at smitten vil 

eskalere ytterligere, dersom det ikke umiddelbart innføres innstramninger.  

 

Regjeringen skiller mellom tre ulike tiltaksnivå (særlig høyt, høyt og noe høyt) i kap. 

5a, b og c i covid-19 forskriften. Kommuneoverlegen vurderer at tiltakene i kap. 5b 

(høyt tiltaksnivå) nå bør innføres i Kristiansand. Nasjonalt er det erfaringen med at 

den samlede effekten av tiltakene i kap. 5b, effektivt slår ned smitteutbrudd, også ved 

britisk mutasjon. Tiltakene griper sterkt inn i privatliv, næringsliv, kulturliv m.m., og 

kan ha betydelige konsekvenser for bransjer som allerede er sterkt presset. 

Kommuneoverlegen vurderer at tiltakene likevel er nødvendige og forholdsmessige, 

for å verne om liv og helse, og for å slå ned smittespredningen før situasjonen 

ytterligere forverres. Ved å innføre strenge tiltak nå, vil man øke sannsynligheten for 

at smitten er vesentlige redusert til sommereferien starter, og turistene ankommer 

byen.  

 

Kommuneoverlegen vurderer at det er nødvendig at vedtaket trer i kraft snarest 

mulig. Kommuneoverlegen vurderer derfor at det av hensyn til smittevernet ikke er 

forsvarlig å avvente til formannskapet kan samles, og vurderer derfor at vilkåret om 

at kommuneoverlegen i hastesaker kan utøve myndigheten er oppfylt jf. 

smittevernloven § 4-1 femte ledd.  

 

For at forskriften skal kunne gjøres kjent for bransjen, å bidra til at de får tilpasset seg 

endringene, vil forskriften gjelde fra 29.05.21 kl. 09:00. Forskriften vil gjelde tom. 

30.05.21 kl. 00.00.  
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Det gjøres oppmerksom på at videre tiltak vil bli vurdert i ekstraordinært 

formannskapsmøte 30.05.21 kl. 18:00.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Styrk Fjærtoft Vik Silje Årnes Lauvrak 

Kommuneoverlege  rådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 

 

 

 

 

 

 

Kopi:  Politisk og administrativt sekretariat, Jan Oddvar Skisland 

Kommunedirektør, Camilla Bruno Dunsæd 

 

 

Mottakere:: VENNESLA KOMMUNE, Postboks 25, 4701 Vennesla 

AGDER POLITIDISTRIKT, Postboks 514 Lundsiden 

, 4605 KRISTIANSAND S 

STATSFORVALTEREN I AGDER, Postboks 504 

, 4804 ARENDAL 

BIRKENES KOMMUNE, Postboks 115 

, 4795 BIRKELAND 

LINDESNES KOMMUNE, Nordre Heddeland 26 

, 4534 MARNARDAL 

IVELAND KOMMUNE, Frikstadveien 20 

, 4724 IVELAND 


