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Rådmannens
INNSTILLING
Kommunestyret stadfester forskrift om midlertidige tiltak for å hindre spredning av covid-19 i
Kongsvinger kommune, vedtatt av kommuneoverlegen som hastebestemmelse etter
smittevernloven § 4 femte ledd andre setning og kommunestyrevedtak 17.12.2020 om bruk av
kommuneoverlegens myndighet.

Saksopplysninger:
På bakgrunn av den til enhver tid gjeldende smittesituasjonen i Kongsvinger kommune, vurderer
kommuneoverlegen i samarbeid med kriseledelsen behovet for lokale tiltak i form av anbefalinger
eller forskrifter.
Vurderingene gjøres fortløpende, og eventuelle forskrifter iverksettes raskt på bakgrunn av
smittesituasjonenen i øyeblikket.
Kommuneoverlegen er gitt myndighet til å utøve slik myndighet i smittevernloven § 4-1 femte ledd
andre setning, og senere i kommunestyrets vedtak 17.12.2020:
I hastesaker kan kommuneoverlegen utøve den myndighet kommunestyret har etter denne paragrafen.
Slike forskrifter skal ikke være unødig inngripende og må stå i forhold til situasjonens alvor. De skal
heller ikke var elenger enn nødvendig.
På bakgrunn av en noe uoversiktlig situasjon med økende smittepress i regionen, ble det fattet slikt
vedtak i forskrift den 21. mars 2021. Forskriften har to tiltak. Den setter videregående skoler i
Kongsvinger kommune på rødt nivå og pålegger reisende med kollektivtransport og skoleskyss å
bruke munnbind. Unntak gjelder barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker
ikke kan bruke munnbind.
Tiltakene er vurdert som målrettede og forsvarlige også etter at nasjonale tiltak er endret.

Konklusjon og oppsummering:
Rådmannen ber kommunestyret stadfeste forskriften som er vedlagt.

