Notat

Til
Fra

Kommunestyret
Kommunedirektøren

Saksbehandler

Vibeke Berggård
21/00120-6

Vår ref.

02.02.2021

Dato

Delegering av vedtaksmyndighet i prinsipielle saker etter
smittevernloven § 4-1 til formannskapet
Dette notatet er en oppfølging av formannskapets vedtak 27.01.2021 i F-sak
2/21:
1. Formannskapet ber kommunedirektøren legge fram sak for kommunestyret
om at behandling av prinsipielle saker etter smittevernloven § 4-1 delegeres
midlertidig til formannskapet, med de begrensninger som følger av loven.
2. Formannskapet ønsker en evaluering av ordningen i løpet av august - første
formannskapsmøte etter sommeren (25.08.21).
Ny innstilling fra kommunedirektøren foreslås nederst i notatet i stedet for den
opprinnelige og som svar på formannskapets vedtak 27.01.2021.
Smittevernloven § 4-1 lyder:
Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og
smittesanering
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,
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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.
Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom og når det er
avgjørende å få satt tiltak i verk raskt for å motvirke overføring av
sykdommen, kan Helsedirektoratet treffe vedtak som nevnt i første ledd
for hele landet eller for deler av landet.
Har kommunestyret eller Helsedirektoratet truffet vedtak om tiltak etter
første eller andre ledd som den ansvarlige ikke retter seg etter, kan
kommunestyret sørge for at tiltakene blir satt i verk. Kommunestyret kan
sørge for iverksetting av tiltakene også dersom den ansvarliges holdning
eller atferd kan medføre at iverksettingen blir forsinket, eller dersom det
er uvisst hvem som er den ansvarlige. Tiltakene gjennomføres for den
ansvarliges regning, kommunen hefter for kravet om vederlag.
Ved iverksetting av tiltak som nevnt i bokstav e, kan kommunestyret
bruke og om nødvendig skade den ansvarliges eiendom. Ved iverksetting
av tiltak som nevnt i første ledd bokstav d og e, kan kommunestyret mot
vederlag også bruke eller skade andres eiendom. Det er et vilkår at
vinningen er vesentlig større enn skaden eller ulempen ved inngrepet.
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.
Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om de forskjellige
tiltak, herunder fastsette krav til metoder og midler som skal brukes og til
kvalifikasjoner hos de personer som skal sette i verk tiltak. I forskrift kan
det også fastsettes bestemmelser om plikt til løpende gjennomføring av
tiltak som nevnt i første ledd bokstav e.
Det er kommunestyret som har myndighet til å fatte vedtak etter § 4-1. I
hastesaker kan kommuneoverlegen utøve den myndigheten kommunestyret har
etter denne paragrafen slik det ble gjort ved vedtakelse av Lokal forskrift om
forebygging av koronasmitte, Ås kommune. Senere har formannskapet vedtatt
endringer i denne etter kommuneloven § 11-8 Hastesaker. Slike vedtak er å
anse som prinsipielle.
I denne pandemien endrer forholdene seg raskt og det er behov for snarlige
vedtak. For å sikre politisk styring anbefaler kommunedirektøren at
kommunestyret videredelegerer sin myndighet etter smittevernloven § 4-1
midlertidig til formannskapet. Det er mer hensiktsmessig enn å benytte
hasteparagrafen.
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Kommunedirektørens innstilling 01.02.2021:
1. Myndighet til å fatte vedtak i prinsipielle saker etter smittevernloven § 4-1
delegeres midlertidig til formannskapet, med de begrensninger som følger av
loven. Vedtakene refereres i kommunestyret. Delegasjonen gjelder til
16.06.2021.
2. Sak om evaluering av ordningen legges frem for formannskapet i første møte
i august.
Ås, 01.02.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør
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