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Tittel 
Forskrift om smitteverntiltak 06092021 

 
 

Vedtak: 

1.  
Kommuneoverlegen vedtar vedlagte forskrift om smitteverntiltak for Elverum kommune med 
hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 femte ledd 
jf. første ledd bokstav d og forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet (covid-19-forskriften). Vedtaket er begrunnet med at tiltakene anses 
tjenlige og nødvendige ut fra smittevernhensyn. Det er i helhetsvurderingen lagt avgjørende 
vekt på de medisinskfaglige vurderingene. 
 

2. Bruk av munnbind anbefales på offentlige steder der det ikke er mulig å overholde en meters 
avstand. 
 

3. Anbefalingen om begrensning av idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge videreføres 
ikke. 
 

 

 

Utredning 
Med virkning fra 31. august 2021 kl. 00.00 innførte Elverum kommune lokal midlertidig forskrift om 
smitteverntiltak og smittekarantene. Se administrativt vedtak 30. august 2021. Forskriften gjelder til 
6. september 2021 kl. 24.00. Det må vurderes om forskriften skal forlenges. 

Vurdering av videreføring av lokal midlertidig forskrift 

Da kommunen vedtok forskriften forrige uke hadde ikke kommunen etablert et testregime til 
erstatning for smittekarantene etter covid-19 forskriften § 4 tredje ledd. De klassene med påvist 



  
smitte ble satt i karantene. Som følge av dette ble det fattet vedtak i forskrifts form om at § 4 tredje 
ledd ikke gjaldt i Elverum kommune på lik linje med kommunene Hamar, Stange, Ringsaker og Løten.   

Etter at forskriften trådte i kraft har kommunen innført testregime for elevene på ungdomsskolen og 
videregående skole med selvtesting to dager i uken (massetesting). Dette gjelder ikke elever i de 
klassene hvor det har vært smitte. Disse er satt i karantene i 10 dager, men har kunnet teste seg ut 
av karantene etter 7 dager.  

For elever på barneskole og barn i barnehage er det ikke innført noe testregime. Ved smitte vil det bli 
brukt karantene for de som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nærkontakt, på samme 
måte som for elever på ungdomsskolen og videregående. 

Hensikten med § 4 tredje ledd er å begrense bruken av karantene for barn og unge, og erstatte dette 
med testing slik at belastningen for denne gruppen blir mindre. Inntil kommunen har fått på plass et 
reelt testregime for alle barn og unge under 18 år, må kommunen vedta en forskrift som gjør unntak 
fra denne bestemmelsen. Dette er avklart etter dialog med Statsforvalteren. 

§ 4 i den lokale forskriften må derfor videreføres inntil et testregime er på plass for alle barn og unge 
under 18 år. Et slikt testregime er under etablering og bestemmelsen videreføres derfor til og med 
fredag 10. september 2021.   

Det ble i tillegg fattet vedtak om å innføre påbud om munnbind på offentlige steder dersom det ikke 
var mulig å overholde 1 meters avstand. 

Ut fra smittesituasjonen er det ikke medisinskfaglig grunnlag for å videreføre et slikt påbud da 
tiltaket gir liten gevinst ut fra smittesituasjonen og antall vaksinerte. Et påbud er et strengt tiltak som 
er straffesanksjonert. Tiltaket fremstår som lite forholdsmessig og kan enkelt erstattes med 
anbefaling om bruk av munnbind. Erfaringsmessig er befolkningen flinke til å følge opp også 
smittevernfaglige anbefalinger. 

Det tilrås at påbudet om munnbind ikke videreføres og i stedet erstattes av anbefaling om bruk av 
munnbind. 

Forskriftsteknisk forlenges bestemmelsen ved at det vedtas ny forskrift om smittekarantene med 
hjemmel i smittevernloven § 4-1, første ledd bokstav d og covid-19-forskriften § 4 b. Forskriften 
iverksettes straks. 

Anbefaling om begrensning av idretts- og fritidsaktiviteter anses ikke lenger nødvendig av 
smittevernfaglige hensyn og tilrås ikke videreført. 
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