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Lokalt vedtak for Heim kommune - Forbud mot forsamlinger på over 5 personer 
med hjemmel i smittevernloven. 

Status: 
Nasjonalt er det valgt en strategi som går ut på å bremse smittespredning av Covid-19 mest mulig slik at 
helsevesenet ikke blir overbelastet med mange smittede på en gang og for å holde kontroll med 
smittespredning for å skjerme mennesker i risikogruppene. En ukontrollert smittespredning vil medføre 
at mange vil dø av sykdommen. Virkemidlet er en «nasjonal dugnad» hvor alle blir anmodet om å ta 
ansvar – bl.a: 
 

• Avstå fra forsamlinger på over fem personer 

• Holde avstand – minimum en til to meter 

• God hygiene – unngå atferd som kan spre smitte 

I Heim kommune har vi for tiden ingen kjente smittetilfeller. Kommunen har jobbet aktivt med å 
forebygge gjennom rådgiving og planlegging for å bidra til at nasjonale mål nås, og for å beskytte egne 
innbyggere i risikogruppene. Disse har i lang tid vært underlagt inngripende personlige reguleringer, 
både selvpålagte og gjennom nasjonale reguleringer slik som forbud mot besøk på sykehjem. 
 
Mai måned er tradisjonelt tid for russefeiring. I Heim kommune har det vært god dialog med russen; 
gjennom Videregående skole, politi, ordfører, kommuneoverlege og helsesøster. Russen har vært lydhør 
og en har hatt inntrykk av at de ønsker å etterleve de råd som er gitt.  
 
I dag, den 29. april er vi gjort kjent med at russen til tross for gitte råd og anbefalinger allikevel vil 
gjennomføre russefeiring i perioden 1. mai til 17. mai. 
 
Dette mener kommuneoverlegen øker fare for smittespredning dramatisk. Det kan føre til: 
 

• Ukontrollert spredning av smitte som via familiemedlemmer og bekjente kan nå sykehjemmet. 

• Det skapes en ytterligere utrygg situasjon og fare for andre i risikogruppene som beveger seg i 

vårt felles samfunn. 

• Det kan båndlegge store ressurser ved at helsepersonell må omdisponeres til smittesporing. 
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• En planlagt nasjonal økning i testing av innbyggere tilsvarende 5% i uka (300 tester pr. uke) kan 

bli rammet ved at personel må disponeres til smittesporing. 

På grunn av at russen på kort varsel sier at de allikevel vil gjennomføre russefeiring, har 
kommuneoverlegen fattet følgende vedtak: 
 
Samlet risiko for smittespredning med tilhørende belastning på det lokale helsevesenet gjør at 
kommuneoverlegen mener det er tilstrekkelig smittevernfaglig begrunnet å innføre forbud mot at flere 
en 5 mennesker samles med mindre enn en til to meters avstand der det ikke er gitt andre nasjonale 
retningslinjer. Utdeling av russeeffekter forbys da dette medfører fare for smittespredning gjennom for 
tett kontakt og via effekter som utdeles. 
 
De nasjonale rådene om forsamling av mennesker gjøres til forbud i Heim kommune. 
 
Vedtaket gjøres gjeldende med øyeblikkelig virkning og gjelder og ut mai måned. 
 
Rettslig grunnlag:  
 
Av smittevernloven § 4-1 første og femte ledd framgår det:  
  
«Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir 
overført, kan kommunestyret vedta  
a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen 
overalt der mennesker er samlet,  
 
Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 a) fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det 
fremgår:   
  
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig 
av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av 
smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.   
  
Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig 
inngrep.»  
  
Vedtaket er et hastevedtak hjemlet i smittevernlovens § 4.1 femte ledd: 
 
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. 
 
Ut i fra den beskrevne situasjon med konsekvenser, er en av den oppfatning at vedtaket har en klar 
smittevernfaglig begrunnelse.  
 
Hastevedtak er nødvendig da det ikke er kommunestyremøte før 14. mai og at russen inntil i dag har 
vær tilsynelatende enige i selvpålagte begrensninger. 
 
Det har vært en omfattende dialog for å få en frivillig etterleving av anbefalingene. Dialogen fortsetter i 
dag 30. april. 
 
Det anses ikke for å være en uforholdsmessig inngripen i enkeltmenneskers frihet ut i fra en situasjon 
hvor de aller fleste mennesker i Norge etterlever disse rådene frivillig og at russens varslede atferd har 
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den sekundære virkning at den kan medføre at andre menneskers frihet og livskvaliet blir begrenset 
gjennom å skape bekymring. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Hanne Boksasp Bryn 
Kommuneoverlege Heim kommune 
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