
Relevante lovutdrag. 
 

Smittevernloven § 7-1 første, andre og femte ledd: 

Kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med 

hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak, 

undersøkelsesmuligheter, behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller 

annen kommunal helseinstitusjon. 

 

Kommunen skal også utføre de oppgaver innen smittevernet som pålegges i loven her eller 

bestemmelser i medhold av loven, herunder skaffe seg oversikt over arten og omfanget av 

de smittsomme sykdommer som forekommer i kommunen, drive opplysning om 

smittsomme sykdommer og gi råd og veiledning om hvordan de forebygges, sørge for at 

individuelt forebyggende tiltak blir satt i verk, sørge for at andre tiltak etter loven her, 

folkehelseloven eller helse- og omsorgstjenesteloven blir satt i verk. 

 

[  ] 

 

Kommunens myndighet etter denne lov kan delegeres etter reglene i kommuneloven eller til 

et interkommunalt organ. 

 

Smittevernloven § 4-1 første ledd og femte ledd: 

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. 

  



 

Smittevernloven § 5-1 grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak: 

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. 

 

Kommuneloven § 11-8. Hastesaker 

Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet eller fylkesutvalget,
kommunerådet eller fylkesrådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet til å treffe 
vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et 
vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. En 
melding om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste 
møtet i det organet som skulle ha avgjort saken. 

Lederen av et folkevalgt organ kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i 
hastefjernmøte hvis det er påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er 
tid til å holde et ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte 
anses som nødvendig. 

Ved hastefjernmøte etter andre ledd kan medlemmene kalles inn til møtet med kortere 
frist enn etter ordinære regler. Hvis 1/3 av organets medlemmer krever det, skal saken 
utsettes til det kan holdes et ordinært møte. 

Når en sak skal behandles skriftlig etter andre ledd, skal sakens dokumenter med 
forslag til vedtak sendes samtidig til alle organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt 
hvis samtlige medlemmer slutter seg til det framlagte forslaget, og til at vedtaket treffes 
etter skriftlig saksbehandling. 
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