
Steigen kommune

NIIØTß.PROTOKOLL

Steigen kommunestyre

Møtested
Møtedato

Telefonmøte/Teams
01.04.2020 Tid: 14:00 - l5:15

ØysteinLaxaa (SP), Christina F. Holmvaag (SP), Morten Mehus (SP),
Hans-Einar Stendahl (SP), Rita Lorentsen(SP), Pia Olsen (SP),

Salve Kildahl (SV), Ove Strand (AP), Kine R. Berg (AP),
Wibeke Aasjord Juul (V), Ada C. Haatuft (H), Magne K. Vik (FRP),
Jacob D. Ludvigsen (Rødt)

Thomas J. Danielsen (SP), Aase Refsnes (SV), Odd Rikard Bredal
(SV), Fred S. Eliassen (AP)

Per Løken (SP), Ane Reinholdtsen (SV), Sverre Henriksen (SV),
Torbjørn Hjertø (AP)

Fra adm. (evt. andre): Tordis Sofie Langseth, Einar Stødle

Til stede på møtet

Medlemmer:

Forfall:

Varamedlemmer:

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker:

Godkjent
Ingen
8/20

Underskrifter: Christina F. Holmvaag og Salve Kildahl

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt pàmøtet.

Christina F. Holmvaag (sign) Salve Kildahl (sign)

Rett utskrift,
Leinesf ord, 0 I .04.2020

\¿*tlt" l^uJp@
Lisbeth Lie Aalstad
Serviceavdelingen

Postadresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:

Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon: 75 77 88 00
Telefaks:



Saksnr

8/20

SAKSLISTE

Arkivsaksnr.
Tittel
201369

FORSKRIFT OM UTVIDET KARANTENEBESTEMMELSE I STEIGEN
KOMMUNE
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FORSKRIFT OM UTVIDET KARANTENEBESTEMMELSE I STEIGEN
KOMMUNE

Innstilling:

Steigen kommunestyre vedtar <Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Steigen
kommune>, med hjemmel i smittevernlovens $ 4-1 første ledd bokstav d), femte ledd, jfr.
første ledd. Begrunnelse for vedtaket er å begrense spredning av korona-virus og beskytte
sårbare grupper.
Steigen kommunestyre delegerer til formannskapet å eventuelt vedta forlengelse av denne
forskriften dersom det vurderes å være nødvendig og tjenlig etter en helhetsvurdering.

Behandling

Forslag fra Salve Kildahl (SV):
Andre avsnitt i vedtaket erstattes med følgende tekst:
Steigen kommunestyre delegerer til formannskapet â eventuelt forlenge og forandret denne
forskriften dersom det vurderes å være nødvendig og tjenlig etter en helhetsvurdering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Forslag fra Jacob Ludvigsen (Rødt):
Tillegg til pkt 6. i forskriften
<Det kan i særskilte tilfeller innvilges dispensasjon fra karantenebestemmelsene. Hvilke tiltak
som er planlagt for å redusere smitteoverføring skal følge dispensasjonssøknad. Dispensasjon
kan kun gis i de tilfeller smitterisiko knyttet til innvilget dispensasjon vurderes som
ubetydelig. Søknad om dispensasjon rettes til Steigen kommune>

Forslaget ble forkastet med 16 mot I stemme

Vedtak:

Vedtaket lyder da som følgende

Steigen kommunestyre vedtar <<Forskrift om utvidet karantenebestemmelse i Steigen
kommune>>, med hjemmel i smittevernlovens $ 4-1 første ledd bokstav d)o femte ledd, jfr.
første ledd. Begrunnelse for vedtaket er å begrense spredning av korona-virus og
beskytte sårbare grupper.
Steigen kommunestyre delegerer til formannskapet å eventuelt forlenge og forandret
denne forskriften dersom det vurderes å være nødvendig og tjenlig etter en

helhetsvurdering.
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