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Saker til behandling 

28/20 Videreføring av lokale vedtak iht. smittevernloven § 4-1 
 
Arkivsak-dok. 20/00134-26 
Arkivkode.  B  
Saksbehandler Roald Pedersen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskap 15.04.2020 28/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Formannskapet vedtar følgende: 

1. a) Personer som har oppholdt seg nasjonalt sør for Nordland skal i karantene.    
    Karanteneperioden er 14 dager fra hjemkomst. 
b) Personer som er i karantene skal ikke oppsøke butikker. 
c) Personer som ikke er hjemmehørende i ibestad kommune har ikke   
    anledning til å overnatte i bobil, campingvogner, båter mm. Dette kommer i  
    tillegg til det nasjonale hytteforbudet. 
d) Ved kirkelige handlinger skal antall kirkegjengere begrenses til maksimalt  
    20 personer. I mindre kirker skal antallet begrenses ytterligere. 

     e) Sosiale sammenkomster med mer enn fem deltakere forbys.  
               Dette gjelder både innendørs og utendørs. 

    Unntak gjøres for personer som bor i samme husstand og for     
    begravelsessermonier der det tillates inntil 20 personer, jfr. vedtak i    
    kommunestyret i sak 6/20. 
    Sammenkomstene som omfattes av vedtaket er for eksempel av typen   
    bryllupsfester, russefester, bursdagsfeiringer, private sammenkomster og    
    liknende, der flere mennesker fra ulike husstander oppholder seg sammen    
    over tid. Forbudet gjelder uavhengig av om sammenkomsten gjennomføres   
    ute, i privatbolig, i grende-, klubb- eller forsamlingshus. 

          Ibestad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av vedtaket. 
 

2. Bestemmelsene i pkt. 1 a) – e) gjelder i 7 dager, med virkning fra og med  
16. april til og med 22. april. Vedtaket supplerer karantenebestemmelsene gitt 
i forskrift FOR-2020-03-27-470 §§ 5-11. 
 

3. Unntatt fra restriksjonene i pkt. 1a er: 
a) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av  
    kritiske samfunnsfunksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget  
    nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig  
    drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens  
    ledelse uten involvering av kommunen. Personer med kritiske 
    samfunnsfunksjoner som ankommer kommunen fra områder sør for   
    Nordland, kan imidlertid pålegges karantene i tidsrommet de ikke er på  
    jobb. 
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b) Transittopphold på flyhavn i områder nevnt i punkt 1a regnes ikke som   
     opphold i området. Det samme gjelder når reise skjer i forbindelse med  
     mannskapsbytte på tråler, brønnbåt, forsyningsskip, lasteskip, mv.  
 
c) Opphold på plattform, sokkel, tråler, brønnbåt, forsyningsskip, lasteskip, mv.  

               med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i  
               punkt 1a. 
 

d) Fører og personell av vare- og passasjertransport (på vei, sjø, bane eller i  
    luften) unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også  
    personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten. Unntaket  
    gjelder også lasting og lossing fra skip der mannskapet ikke går i land. 
 
e) Aktører i rettslige prosesser for domstolen, herunder dommere, offentlige  

               oppnevnte forsvarere, bistandsadvokater, aktorer, sakkyndige, og  
               prosessfullmektiger i sivile saker som er nødvendig å ha fysisk til stede i  
               rettsalen for å avvikle saker, regnes ikke som opphold i områder omtalt i  
               punkt 1a. 
 

f) Barn som har delt bosted og som i denne forbindelse reiser for å bytte  
              omsorgsbase, regnes ikke for å ha opphold i områder omtalt i punkt 1a. 
 

h) Det kan i særskilte tilfeller innvilges dispensasjon fra  
    karantenebestemmelsene for nøkkelpersonell som er nødvendig for å holde  
    i gang produksjon av virksomheten. 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 ordfører i Ibestad kommune.  
    Søknad sendes til Dag.Sigurd.Brustind@ibestad.kommune.no 

 
Begrunnelse for vedtak gjort i pkt. 1 a) – e) 
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som 
kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også 
erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal 
folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har i dag ulik 
utbredelse i Norge. Helsedirektoratet vurderte 10.03.2020 at spredningen har gått 
over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir 
syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til 
utlandet. 
 
Vår region er fortsatt definisjonsmessig i fase 1 av epidemien. Derfor er andre tiltak 
mer relevante lokalt, enn det som er relevant nasjonalt. Dette for i så stor grad som 
mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i 
kommunen og fylket.  Ibestad kommune har en av, om ikke den eldste befolkningen i 
landet.  I tillegg har vi også en stor grad av personer med underliggende sykdommer, 
slik at vi har ei stor risikogruppe dersom smitten skulle få rotfeste i kommunen.  
 

mailto:Dag.Sigurd.Brustind@ibestad.kommune.no


 4  

FHI har fastslått at selv en liten nedgang i reproduksjonstallet («antall personer en 
smittet person smitter»), vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet. Vi 
anser vedtaket nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde 
nødvendig kapasitet i helsetjenesten. 
 
Vedtaket er også nødvendig for å begrense import av smitte i regionen. Det jobbes 
også intensivt, både i kommunen og i flere av våre nabokommuner med «etterfylling» 
av smittevernutstyr. En forsinkelse av smitteutbredelsen anses derfor som 
avgjørende for å opprettholde grunnleggende helse- og omsorgstjenester i regionen. 
Det er derfor vår vurdering at vedtaket anses hensiktsmessig og forholdsmessig og 
tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Vi vurderer at vedtaket med angitte smitteverntiltak 
har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet i 
regionen og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i kommunen og i 
helse og omsorgstjenesten. Etter vår vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved 
vedtaket overstige den belastning og ulempe for de vedtaket gjelder. Frivillig 
medvirkning er vektlagt i vurderingen.  Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig 
og tjenlig utfra en helhetsvurdering. 
 
Vedtaket anses derfor som nødvendig i henhold til Folkehelseinstituttets anbefaling 
og Helsedirektoratets nasjonale vedtak. I den nåværende situasjonen er det 
nødvendig å forebygge og motvirke spredning av Covid-19 og det er avgjørende å få 
satt i verk tiltak raskt. 
 
Vedlegg:  
Ingen  
 
Fakta i saken 
Formannskapet behandlet denne saken i møte 8. april 2020. 
 
Vurdering 
Dersom situasjonen vedvarer kan det bli aktuelt å opprettholde vedtakene ut over 7 
dager, revidere eller oppheve vedtakene, evt. fatte nye vedtak.  
Dette er nå tillagt formannskapet.   
Det er ingenting i den nåværende situasjonen som tilsier at vedtakene skal endres 
eller oppheves. 
 
Følgende forhold skal alltid vurderes: 
Helse og miljø: Ikke vurdert 
Personell: Ikke vurdert 
Økonomi: Ikke vurdert 
 
Kommunedirektørens konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler at de foreslåtte lokale smitteverntiltak videreføres. 
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29/20 Valg av sakkyndig eiendomsskattenemnd og sakkyndig 
ankenemnd 
 
Arkivsak-dok. 19/00314-92 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Roald Pedersen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskap 15.04.2020 29/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Kort beskrivelse av saken 

Til å foreta verdifastsettelse av faste eiendommer i Ibestad kommune i henhold til 

bestemmelsene i lov om eiendomsskatt velger kommunestyret for valgperioden en 

sakkyndig nemnd og en sakkyndig ankenemnd. 

Sakkyndig nemnd skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og et medlem) og 

sakkyndig ankenemnd (klagenemnd) skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder 

og et medlem). 

Det velges personlige varamenn for alle. Kommunestyret utpeker leder og nestleder 

for hver nemnd. Funksjonstiden følger kommunestyreperioden. Ved lederens forfall 

rykker nestleder opp som leder. 

Hvis et medlem fratrer for godt, utpeker kommunestyret en av varamedlemmene til å 

tre inn som fast medlem for resten av perioden. 

Kommunestyret har i sak 39/19 vedtatt å delegere valg av råd, utvalg, 
styremedlemmer og øvrige representanter, til formannskapet. 
 
Kommunedirektørens konklusjon 
Formannskapet velger medlemmer til sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd, 
det fremmes derfor ingen forslag til vedtak. 
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30/20 Valg av medlemmer til Midtre Hålogaland friluftsråds styre 
 
Arkivsak-dok. 19/00314-93 
Arkivkode.  033  
Saksbehandler Roald Pedersen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskap 15.04.2020 30/20 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen 
 
Vedlegg:  
Ingen 

 
Kort beskrivelse av saken 
I styremøtet 12.11.2019 ble det fremmet sak for styret om valg av medlemmer til 
Midtre Hålogaland friluftsråd (MHF) og kandidater må være foreslått innen mars 
2020. 
Det er de ulike kommunene som nominerer sine kandidater til friluftsrådet. 
Det følger av MHF’s vedtekter § 5 at årsmøtet er Friluftsrådets øverste myndighet og 
er satt sammen av alle eierkommunene. Ordfører representerer eierkommunene.  
Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. 
 
Videre følger det av § 7 at styret består av seks (6) medlemmer med varamedlemmer 
i rekkefølge fra kommunenes valgte kommunestyrerepresentanter.  
 
Kommunene foreslår sine representanter til styret. Årsmøtet velger styret med leder, 
nestleder styrerepresentanter og vararepresentanter. De kommunene som ikke er 
representert i styret utgjør varamannsrekke. I styret skal begge kjønn være 
representert i samsvar med kommunelovens bestemmelser.  
Styret velges for kommunestyreperioden. 
 
Kommunestyret har i sak 39/19 vedtatt å delegere valg av råd, utvalg, 
styremedlemmer og øvrige representanter, til formannskapet. 
 
Kommunedirektørens konklusjon 
Formannskapet foreslår medlemmer til styret i Midtre Hålogaland friluftsråds styre, 
det fremmes derfor ingen forslag til vedtak. 
 
 


