
Formannskaps vedtak/innstilling  

Formannskapet vedtar å legge følgende lokal forskrift for Ibestad kommune ut på 
høring med høringsfrist 9.12.20: 
 
Forskrift om forebygging av koronasmitte, Ibestad kommune, Troms og Finnmark 
 
§ 1. Formål og virkeområde 
 
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense 
spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell, sikre 
opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at 
tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og 
omsorgstjenester, i perioder der smittetallene er stigende eller høye. Videre har 
forskriften til hensikt og begrense tradisjonelle hjemmefester hvor flere kohorter 
blandes og forskriftsmessig avstand ikke kan overholdes. 
 
Forskriften gjelder i Ibestad kommune. 
 
§ 2. Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere eller hvor 
avstand på 
en meter ikke kan overholdes 
 
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 
personer til stede. Med private sammenkomster menes sammenkomster i private 
hjem, hytter og lignende private steder, herunder løsere arrangementer innendørs og 
utendørs. Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere 
eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle 
deltakerne kan holde 1 meters avstand. 
Med private sammenkomster menes ikke arrangementer som er regulert i § 13 i den 
nasjonale covid19 forskriften. 
 
Begrensningen på ti deltakere gjelder ikke for private sammenkomster der alle 
deltakerne tilhører samme husstand, to husstander eller etablerte kohorter i 
barnehager eller grunnskoler. Dette innebærer at forbudet ikke er til hinder for at to 
familier kan møtes, og at barn som tilhører samme kohort kan samles på fritiden. Det 
er i denne sammenhengen ikke krav til at deltakere i samme husstand skal kunne 
holde 1 meters avstand. Det samme gjelder kohorter i barnehager eller grunnskoler, 
så lenge den aktuelle barnehagen eller grunnskolen ikke har innført rød beredskap i 
henhold til Veileder for smittevern under covid-19 utbruddet i 2020. 
 
 
§ 3. Straff 
 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser av i denne forskrift kan 
straffes iht. lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) § 8-1. 
 
§ 4. Ikrafttredelse, varighet og oppheving av andre forskrifter 
 
Forskriften trer i kraft 15. desember 2020 og gjelder til og med 15. januar 2021.  


