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MELDI¡{G OM VEDTAK
Steigen formannskap

Arkivsak: I8ll298

DELEGERINGSREGLEMENT

Saksbehandler: Tordis Sofie Langseth Arkiv:044
Saksnr.:
tsl20
271t9
5l19
671r8
481t8

Utvalg
Steigen formannskap
Steigen kommunestyre
Steigen kommunestyre
Steigen kommunestyre
Steigen formannskap

Møtedato
t3.03.2020
19.06.2019
20.02.20t9
12.r2.2018
28.1 1.2018

Innstilling:

I henhold til kommunelovens $11-8 (Hastesaker) vedtar Steigen formannskap følgende
tilføyelse til kommunens delegeringsreglement:
Kommunestyrets myndighet etter smittevernlovens $ 4-1 delegeres til
kommuneoverlegen. Myndigheten utøves etter drøfting med kommunens kriseledelse.
Vedtaket refereres for kommunestyret på deres første møte.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen

Saksutredning:

Kommunestyret i Steigen har ikke delegert sin myndighet etter smittevemlovens $ 4-1 videre
til annet organ eller andre. For å handtere kommunens utfordringer som følge av Corona-
pandemien, kan det bli behov for å fatte vedtak med trjemmel denne bestemmelsen. Det anses
ikke hensiktsmessig å samle kommunestyret for ä gSøre et slikt vedtak, verken utifra
tidshensyn eller utifra hensynet til å begrense smittespredning. Saken tas derfor opp i
formannskapet som hastesak.

Smittevernlovens $ 4-1 giengis i sin helhet:

$ 4-l.Møteþrbud, stengíng øv virksomhet, begrensning i kommunikøsjon, ísolering og
smittesanering
Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke
at den blir overført, knn kommunestyret vedta

a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale
omgangen overalt der mennesker er samlet,
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b) stenging av virlcsomheter 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 ffintlige om rengjøring, desinfeksjon eller destrulæjon av
gjenstander eller loknler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, utrydding av
rotter og andre skndedyr, avlusing eller annen smittesanering.

Ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom og når det er avgjørende åJi)
satt tiltak i verk rasktfor å motvirke overføring av sykdommen, kan Helsedirektoratet trffi
vedtak som nevnt iførste leddfor hele landet ellerfor deler av landet.

Har kommunestyret eller Helsedirehoratet truffet vedtak om tiltak etter første eller andre ledd
som den ansvarlige ikke retter seg etter, knn 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 lwavet om vederlag.

Ved iverlrsetting av tiltak som nevnt i bokstav e, kan kommunestyret bruke og om nødvendig
skade den ansvarliges eiendom. Ved iverksetting av tiltak som nevnt iførste ledd bolcstav d og
e, kan kommunestyret mot vederlag også bruke eller sknde andres eiendom. Det er et vilkår at
vinningen er vesentlig størue 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.

Depørtementet køn i þrslcrift gi nærmere bestemmelser om de forskjellige tiltak, herunder

fastsette lcrav til metoder og midler som skal brukes og til kvølifikøsjoner hos de personer som
skal sette i verk tiltak. Iþrslcrft kan det ogsåfastsettes bestemmelser om plikt til løpende
giennomþring av tiltak som nevnt i første ledd bokstav e.

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokaer ført i samsvar med det som ble bestemt i
møtet:

\ilibeke Aasjord Juul (sign) Tordis Sofie Langseth (sign)

Rett utskrift,

leinesfi ord, 13 .03 .2020
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Serviceavdelingen


