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Saksorientering
Bakgrunn for saken og rettslig grunnlag:
På bakgrunn av en fortsatt uoversiktlig situasjon i Lyngdal kommune, foreslås det å innføre en
lokal forskrift med hjemmel i smittevernlovens §4-1 A;
Når det er nødvendig for å forebygge eller motvirke spredning av en allmennfarlig smittsom
sykdom, kan kommunen med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a vedta "forbud
mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt
der mennesker er samlet".
Det vises også til smittevernlovens §7-1 hvor kommunens ansvar for å iverksette forbyggende
tiltak er hjemlet.
Situasjonen i Lyngdal kommune er godt belyst i både daglige pressemeldinger fra kommunen,
samt dekning i både lokal- og rikspressen, og det anses derfor ikke som nødvendig i denne saken
å gå nærmere inn på beskrivelse av situasjonen.
Det er allerede fattet et hastevedtak av kommunelegen som trådte i kraft lørdag 14. november
med gyldighet til og med mandag 16. november. Det foreslås derfor at den nye forskriften trer i
kraft fra og med 17.11.2020 og varer til og med 23.11.2020.
Når det fattes vedtak med hjemmel i smittevernlovens §4-1 A skal følgende vilkår være oppfylt:
•
•
•

klar medisinskfaglig begrunnelse
nødvendig av hensyn til smittevernet
tjenlig etter en helhetsvurdering

Kommunelegens vurdering av de tre kriteriene:
Medisinskfaglig begrunnelse:
Når det gjelder den medisinskfaglige begrunnelsen er det nok at tiltakene som foreslås er egnet
til å ha tilstrekkelig effekt. Ønsket effekt i denne sammenheng er redusert risiko for smitte.
Kommunelegen vurdere at de foreslåtte tiltakene vil kunne bidra til redusert risiko for smitte.
Nødvendighet:
Situasjonen i Lyngdal er per i dag svært krevende, og det anses som prekært å få oversikt over
situasjonen. Det anses derfor som nødvendig å innføre strengere krav enn de nasjonale kravene.
Begrunnelsen er at man har behov for å få kontroll på smittespredningen.
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Tjenelig etter en helhetsvurdering:
Tiltakene som foreslås er inngripende, men tidsperioden de vil gjelde for er relativt kort. Etter
en helhetsvurdering av tiltakene sett opp mot tidsperioden de gjelder for, vurderes tiltakene
som tjenelige og nødvendige.
Kommunelegen stiller seg bak de foreslåtte tiltakene, og anser at kriteriene for å hjemle
forskriften i smittevernlovens §4A-1 er oppfylt ref. de tre punktene ovenfor.
Det foreslås at kommunestyret vedtar følgende lokale forskrift gjeldende fra og med 17.11.2020
til og med 23.11.2020:
Med hjemmel i smittevernlovens §4-1 A legges det ned forbud mot å
•

•
•
•

arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 5 personer til stede.
Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme
husstand.
gjennomføre, arrangere, og å delta på sammenkomster utenfor hjemmet
Begravelser med inntil 50 deltakere er unntatt dette forbudet
Treninger som er å anse som behandling i regi av f.eks. fysioterapi, er unntatt dette
forbudet

Til det første punktet: Mange vil kjenne seg igjen i dette punktet, da dette er gjeldende nasjonale
retningslinjer. Dette tas nå inn i forkskriften slik at det i Lyngdal kommune, i den angitte
perioden, endres fra nasjonal retningslinje til et lokalt forbud.
Til det andre kulepunktet: Eksempler på hva som menes sammenkomster kan være; organiserte
øvelser, treninger, kamper/turneringer, møter i regi av lag/foreninger/menigheter osv.
I tillegg til å innføre den lokale forskriften vil kommunen på eget initiativ stenge ned følgende
virksomheter:
•
•
•
•
•
•

Lyngdal kino
Lyngdal bibliotek inkludert avdelinger på Byremo og Konsmo
Sørlandsbadet
o unntak: behandling i regi av fysioterapeuter
Fritidsklubb
Kulturskolen (gjennomfører kun digital undervisning)
Aktivitet i kommunale idrettshaller
o unntak: skolenes bruk

Kommunen har anledning til å stenge disse virksomhetene uten at det hjelpes i forskrift, og disse
virksomhetene/aktivitetene tas derfor ikke inn i forskriften.
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Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Med hjemmel i smittevernlovens §4-1 A legges det fra og med 17.11.2020 til og med 23.11.2020
ned forbud mot å
•

•
•
•
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arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 5 personer til stede.
Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme
husstand.
gjennomføre, arrangere, delta på, samt leie ut til organiserte sammenkomster utenfor
hjemmet
Begravelser med inntil 50 deltakere er unntatt dette forbudet
Treninger som er å anse som behandling i regi av f.eks. fysioterapi, er unntatt dette
forbudet
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