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Utvidet bruk av munnbind øker forbruket.

• -> legg inn nye ordre på munnbind som innebærer en tredobling av det 

som fremkommer i forbrukskalkulatoren for smittevernutstyr

• Den generelle anbefalingen i dag er at helsepersonell kun skal bruke munnbind 

ved nærkontakt hvor pasient har mistenkt eller bekreftet covid-19.

• Kommuner med økt smittepress kan rådføre seg med Folkehelseinstituttet før de 

eventuelte lokale/regionale anbefaling om økt bruk av munnbind.

Det er viktig at kommunene også i 2021 rapporterer status smittevernutstyr i 

Altinn-løsningen.
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Rettslig grunnlag

Fylkesmannen i Rogaland
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Nasjonale tiltak

FORSKRIFT:

• smitte- og innreisekarantene

• negativ covid-19-test ved innreise til Norge

• karantenehotell for innreisekarantenetiden (-> flere unntak)

• begrenset antall deltager – arrangement

• serveringssteder og skjenkestopp

RÅD: 

• maks 5 personer på besøk i private hjem

• 2 m avstand til folk i risikogruppen når tidligere ikke overholdt 1 m avstand

• begrens sosial kontakt:

• færre personer

• kortere tid

• ikke for mange forskjellige personer i løpet av en uke

• vurdering fjernundervisning (universitet, høyskole)

• ingen unødvendige reiser

• avstand, håndhygiene, hjemme når syk
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Kommunal myndighetsutøvelse

Sørg for at vedtak følger SMVL § 1-5:

• klar medisinskfaglig begrunnelse

• nødvendig av hensyn til smittevernet

• tjenlig etter en helhetsvurdering

• frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder

• ikke uforholdsmessig

Ved alle tiltak forventes at KOL har gjort en vurdering.

Alternativer eller avbøtende tiltak?!
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Før dere velger råd eller forskrift….

•Smittevernloven § 8-1 «straffes forsettlig eller uaktsom overtredelse av 
loven her eller vedtak gitt med hjemmel i loven med bot eller fengsel 
inntil 2 år».

•Forvaltningslovens § 37: utredningsplikten gjelder for forskrifter

•Bestemmelsene må vurderes opp mot de grenser som Grunnloven og 
internasjonale konvensjoner setter.

•Forbud og påbud må være utformet så klart at borgerne vet når de 
bryter bestemmelsen og risikerer straff.

•Veiledning og råd skal ikke inn i forskrifter.
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Nye tiltak i regioner med mye smitte

• Stans i breddeidrett for voksne

• Vurdere stans i breddeidrett for barn og unge under 20 år

• Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp eller 
stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld

• Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer

• Anbefaling om bruk av munnbind i taxi når det anbefales brukt i kollektivtransport

• Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå

• To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs

• Obligatorisk hjemmekontor

• Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk

• Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for smittespredning, 
som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, bingohaller, museer, 
biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre offentlige steder der mange 
møtes innendørs

Helsedirektoratet 7


