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PS 93/20 Opphevelse av vedtak om arrangementer, møter, sammenkomster 
med mer ifm Koronasmitten 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 31.03.2020  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra formannskapet: Nasjonale retningslinjer/forskrift ivaretar hensynet vedtaket 
opprinnelig var ment å ivareta.  
Innstillingen med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Delegert vedtak FS 35/20, vedtak om arrangementer, møter, sammenkomster med mer ifm 
Koronasmitten, oppheves med umiddelbar virkning.  
 
Nasjonale retningslinjer/forskrift ivaretar hensynet vedtaket opprinnelig var ment å ivareta.  
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Delegert vedtak FS 35/20, vedtak om arrangementer, møter, sammenkomster med mer ifm 
Koronasmitten, oppheves med umiddelbar virkning.  

PS 94/20 Vedtak om lokale karanteneregler 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 31.03.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
For å motvirke spredning av Covid19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 
omsorgstjenester gjør formannskapet i Kvænangen den 31.03.20 nytt vedtak etter 
smittevernloven § 4-1 første ledd:  



1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemme-
karantene i 14 dager etter ankomst. Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt 
oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. 
Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.  

2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder 
myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.  

3) Vedtaket gjelder pr 31.03.20 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, 
Vestfold og Telemark, Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland (hele Sør-
Norge).  

Helsedirektoratet har bestemt at personer i reisekarantene kan ikke foreta følgende aktiviteter:  
• gå på jobb eller skole  
• lengre reiser innenlands eller reiser utenlands  
• ta offentlig transport • oppsøke steder hvor større grupper personer oppholder seg  
• oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer vedkommende bor sammen med. 
Disse bestemmelsene gjøres også gjeldende i Kvænangen kommune.  
Unntatt fra disse restriksjonene er:  
a) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 3 regnes ikke som opphold i området.  
b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder 

omtalt i punkt 3.  
c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. 

Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.  
d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske 

funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt 
nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Dette gjøres 
også gjeldende for renholdstjenester. Unntak etter dette punktet gjøres av virksomhetens 
ledelse uten involvering av kommunen.  

e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted. Personer 
som ikke er omtalt i bokstav c og d omfattes imidlertid av karantenebestemmelsene.  

Personer som er omfattet av unntak skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre 
personer og følge Helsedirektoratets bestemmelser som angitt ovenfor på fritiden.  
Vedtaket har virkning fra og med 31.mars 2020 og gjelder til og med 7. april 2020. Vedtaket 
kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak.  
Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020, sist oppdatert 24.3.2020. Klage på 
dette vedtaket avgjøres, jf. smittevernloven § 8-3 av Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  
Kvænangen kommune, ved formannskapet, oppretter dagens karantenevedtak, men åpner i tråd 
med nasjonal veileder av 29.03.20, for unntak i følgende tilfeller:  
 Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid 

gjeldende nasjonale bestemmelser. 
 Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern. 
 Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen. 
 Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i 

familielivet. 
 Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og 

arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan 
beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft. 

 Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø, bane eller i luften). 
 Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, 

reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. 



Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges restriksjoner 
når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid, 
på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-
forskriften). Arbeidsgivere er i veilederen gitt et særskilt ansvar i forhold til dette. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
For å motvirke spredning av Covid19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 
omsorgstjenester gjør formannskapet i Kvænangen den 31.03.20 nytt vedtak etter 
smittevernloven § 4-1 første ledd:  
4) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemme-

karantene i 14 dager etter ankomst. Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt 
oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre. 
Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.  

5) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder 
myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.  

6) Vedtaket gjelder pr 31.03.20 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, 
Vestfold og Telemark, Innlandet, Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland (hele Sør-
Norge).  

Helsedirektoratet har bestemt at personer i reisekarantene kan ikke foreta følgende aktiviteter:  
• gå på jobb eller skole  
• lengre reiser innenlands eller reiser utenlands  
• ta offentlig transport • oppsøke steder hvor større grupper personer oppholder seg  
• oppsøke nær kontakt med andre personer enn de personer vedkommende bor sammen med. 
Disse bestemmelsene gjøres også gjeldende i Kvænangen kommune.  
Unntatt fra disse restriksjonene er:  
f) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 3 regnes ikke som opphold i området.  
g) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder 

omtalt i punkt 3.  
h) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. 

Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.  
i) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske 

funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt 
nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Dette gjøres 
også gjeldende for renholdstjenester. Unntak etter dette punktet gjøres av virksomhetens 
ledelse uten involvering av kommunen.  

j) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted. Personer 
som ikke er omtalt i bokstav c og d omfattes imidlertid av karantenebestemmelsene.  

Personer som er omfattet av unntak skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre 
personer og følge Helsedirektoratets bestemmelser som angitt ovenfor på fritiden.  
Vedtaket har virkning fra og med 31.mars 2020 og gjelder til og med 7. april 2020. Vedtaket 
kan også oppheves på et tidligere tidspunkt i eget vedtak.  
Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020, sist oppdatert 24.3.2020. Klage på 
dette vedtaket avgjøres, jf. smittevernloven § 8-3 av Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  
Kvænangen kommune, ved formannskapet, oppretter dagens karantenevedtak, men åpner i tråd 
med nasjonal veileder av 29.03.20, for unntak i følgende tilfeller:  



 Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid 
gjeldende nasjonale bestemmelser. 

 Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern. 
 Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen. 
 Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i 

familielivet. 
 Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og 

arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan 
beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft. 

 Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø, bane eller i luften). 
 Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, 

reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. 
Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges restriksjoner 
når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i forbindelse med arbeid, 
på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-
forskriften). Arbeidsgivere er i veilederen gitt et særskilt ansvar i forhold til dette. 


