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Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret vedta lokal forskrift om smitteverntiltak for å 
forebygge koronasmitte (COVID19) i forbindelse med påsken 2021. Lignende vedtak fattes i 
nabokommunene i Sør-Gudbrandsdalen. 
 
Saksutredning: 
Kommunens anledning til å vedta tiltak gjennom lokal forskrift 
Regjeringen beslutter nasjonale tiltak, herunder forbud, pålegg og anbefalinger. 
Kommunene kan, ut fra lokale forhold, vedta lokale forskrifter som forsterker regjeringens 
tiltak, i tråd med smittevernloven § 4-1. Det er derimot ikke mulig å vedta mindre strenge 
tiltak enn regjeringen har besluttet. 
 
Lokale tiltak etter smittevernloven § 4-1 skal oppfylle de grunnleggende kravene i § 1-5, 
som sier at tiltakene skal være basert på en klar medisinfaglig begrunnelse, være nødvendig 
av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Av Rundskriv 1-
7/2020 fremgår at kravet om medisinskfaglig begrunnelse innebærer at tiltaket må være 
egnet til å ha en ønsket effekt. Smitteverntiltaket må sees i forhold til både grad av 
smittetrussel og hvor inngripende tiltaket er. Det sentrale i denne situasjonen er at tiltaket 
skal være relevant for å motvirke spredning av COVID19. 
 
I den medisinskfaglige begrunnelsen må det tas utgangspunkt i smittevernfaglige 
vurderinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og lokale medisinskfaglige 
vurderinger av kommunelegen. Dersom det i kommunen vurderes at det er nødvendig å 
fravike nasjonale anbefalinger ved å innføre strengere tiltak, må det gis en særskilt 
begrunnelse med utgangspunkt i lokale konkrete forhold. 
 
Smitteverntiltak må være nødvendige av hensyn til smittevernet og for å forebygge eller 
motvirke smittespredning. Det innebærer at tiltaket må være egnet til å forebygge eller 
hindre smittespredning, men det kreves ikke sikker kunnskap om at tiltaket vil ha effekt. 
Tiltaket skal være så lite inngripende som mulig, ut fra den smitteverneffekten man søker å 
oppnå. Lokale tiltak som er strengere enn nasjonale tiltak, må derfor være begrunnet i et 



særlig lokalt behov, for eksempel som følge av stort lokalt smittepress eller mangel på 
ressurser. 
 
Vurderingen av om tiltaket er nødvendig, må bygge på tilgjengelig kunnskap om 
smitterisiko og hvordan smitten kan begrenses, risikoen for smittespredning i de enkelte 
kommunene og når smitte oppstår. Smitteverntiltak skal fremstå som tjenlig etter en 
helhetsvurdering. Dette innebærer at den helsemessige nytten av tiltaket må stå i forhold 
til tiltakets øvrige samfunnsmessige konsekvenser. 
 
Regjeringen bekjentgjorde 23.3.2021 tiltak som vil være gjeldende for påsken 2021. Ett av 
tiltakene er at bruk av munnbind anbefales der det ikke er mulig å holde to meters avstand. 
Kommuneleger og kommunedirektører i kommunene Ringsaker, Gausdal, Lillehammer, 
Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron har vært i dialog om samordning av lokale tiltak i 
påsken. Etter faglig råd fra kommuneoverlegene, er det utarbeidet forslag til en lokal 
forskrift som anbefales vedtatt av den enkelte kommune. Forskriften omfatter påbud om 
bruk av munnbind på ulike arenaer, både for ansatte og besøkende, når det ikke er mulig å 
holde minst to meters avstand. Dette er således en forsterkning av regjeringens anbefaling. 
 
Vedtaksmyndighet og formkrav for lokal forskrift 
Det er kommunestyret som har myndighet til å fatte vedtak etter smittevernloven § 4-1, 
første ledd. I hastesaker kan kommuneoverlegen etter § 4-1 femte ledd, utøve den 
myndighet kommunestyret har etter bestemmelsen. 
 
Statsforvalteren presiserer viktigheten av at vedtak er begrunnet og utformet på en klar 
måte, for at de skal være forståelige og for å unngå usikkerhet om forholdet mellom 
nasjonale og lokale regler. Videre er det avgjørende at innbyggerne gjøres kjent med 
innholdet i reglene. 
 
I henhold til forvaltningsloven § 37, har kommunen som hovedregel plikt til å foreta høring 
før en forskrift blir fastsatt, endret eller opphevet. Unntak gjelder hvis høring ikke lar seg 
gjennomføre praktisk, hvis høring vil vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller 
svekke effektiviteten av den, eller hvis høring er åpenbart unødvendig. 
 
Forskrifter skal som hovedregel kunngjøres i Norsk Lovtidend, jfr. forvaltningsloven § 38. Av 
forvaltningsloven § 39 fremgår at forskriften kan gjøres gjeldende uten kunngjøring dersom 
det påvises at forvaltningsorganet på annen forsvarlig måte har gjort forskriften kjent for 
offentligheten eller spesifikke grupper forskriften påberopes overfor. 
 
I Rundskriv 1-7/2020, anbefales at kommunene sørger for å formidle informasjon, råd og 
veiledning til publikum og til andre berørte parter gjennom flere kanaler, for eksempel ved 
bruk av media, sosiale medier, SMS eller e-post. 
 
Vurdering: 
Smittetallene i Norge har den senere tiden vært økende. En stor del av smitten skyldes 
muterte virusvarianter som anses å være mer smittsomme og gi mer alvorlig sykdom. 



I forbindelse med påsken 2021 har regjeringen gitt nye pålegg, forbud og anbefalinger med 
det formål å begrense koronasmitte. Ut over dette har kommunene anledning til å selv 
vurdere behovet for lokale forskrifter som forsterker regjeringens tiltak. 
 
I henhold til smittevernloven § 1-5, skal lokale tiltak være basert på en klar medisinfaglig 
begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en 
helhetsvurdering. 
 
Øyer kommune kan få mer eller mindre samme antall tilreisende til fritidsboliger, 
kommunens skianlegg mv. som i normalår. Etter kommuneoverlegens vurdering, vil et 
forventet antall tilreisende fra andre regioner medføre en betydelig økt fare for 
smittespredning. Vår region har lave smittetall, og konsekvensene av smittespredning fra 
besøkende kan bli alvorlige. Dette handler blant annet om press på helsetjenester og 
medisinsk utstyr, samt konsekvenser for de kommunale tjenestene ved smitte blant en 
større andel medarbeidere og/eller pasienter/brukere. 
 
En forsterkning av det nasjonale tiltaket ved å innføre påbud om bruk av munnbind ved de 
arenaer som foreslås i den lokale forskriften, anses å være godt egnet til å begrense 
smittespredning ut fra en medisinskfaglig vurdering. Tiltaket anses ikke for å være 
inngripende i den forstand at det virker begrensende ut fra næringslivets, innbyggeres eller 
besøkendes interesser, og det anses tjenlig ut fra en helhetsvurdering. 
 
Fylkesmannen anbefaler i brev til kommunene av 24.3.2021 at kommuner samordner lokale 
tiltak der det er hensiktsmessig. Som det fremgår av Rundskriv 1-7/2020 «Rundskriv om 
kommunale smitteverntiltak», datert 17.12.2020, vil selv små nyanseforskjeller i 
forskriftstekster mellom kommuner som egentlig har nokså like tiltak, være krevende å 
forholde seg til, eksempelvis for virksomheter som har aktivitet i flere kommuner. Etter 
kommunedirektørens vurdering vil dette på samme måte være utfordrende for tilreisende 
til regionen i påsken, og det anses således som positivt at de lokale tiltakene i regionen 
samordnes gjennom likelydende lokale forskrifter. 
 
Den lokale forskriften foreslås innført med virkning fra 25.3. kl. 24.00, og foreslås gjeldende 
til 11.4. kl. 24.00. Bakgrunnen for at den foreslås gjeldende også etter 2. påskedag, er en 
forventning om at flere fritidsinnbyggere enn normalt kan oppholde seg i Øyer kommune 
som følge av nasjonalt pålegg om hjemmekontor frem til 12.4. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Øyer kommune vedtar Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte 
(COVID19), Øyer kommune, Innlandet fylke. Forskriften gjøres gjeldende fra kl. 24.00 
25.3.21 til kl. 24.00 11.4.21  
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