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Rådmannens forslag til vedtak 
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar lokal forskrift – Covid 19, Rakkestad kommune, 
Viken. 
 

2. Forskriften gjøres gjeldene fra og med 30.04.2021 til og med 10.05.2021. 
 

 
Behandling i Formannskapet den 29.04.2021 sak 38/21 

 
 
Rådmann Alf Thode Skog fremmet følgende tillegg til 
 

§3 – Gjennomføring av arrangementer og sammenkomster innendørs – kun 
egne innbyggere 

  
Innenfor de antallsbegrensninger som følger av nasjonale regler, kan innbyggere fra 
andre kommuner delta i begravelser i Rakkestad kommune.  
 

 
§ 4 – Treningssentre eller lignende – kun egne innbyggere 
 
Forbud etter denne bestemmelse, er ikke til hinder for at innbyggere fra andre 
kommuner kan gjennomføre førerkort-opplæring på NAFs øvingsbane i Rakkestad. 
 
Det gjelder innenfor de antallsbegrensninger som følger av nasjonale regler. 

 
 
 
Rådmannens forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyre 
 

1. Rakkestad kommunestyre vedtar lokal forskrift – Covid 19, Rakkestad kommune, 
Viken med følgende tillegg. 
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§3 – Gjennomføring av arrangementer og sammenkomster innendørs – 
kun egne innbyggere 
  
Innenfor de antallsbegrensninger som følger av nasjonale regler, kan innbyggere fra 
andre kommuner delta i begravelser i Rakkestad kommune.  
 
 
§ 4 – Treningssentre eller lignende – kun egne innbyggere 
 
Forbud etter denne bestemmelse, er ikke til hinder for at innbyggere fra andre 
kommuner kan gjennomføre førerkort-opplæring på NAFs øvingsbane i Rakkestad. 
 
Det gjelder innenfor de antallsbegrensninger som følger av nasjonale regler. 

 
 

2. Forskriften gjøres gjeldene fra og med 30.04.2021 til og med 10.05.2021. 
 
 
Behandling i Kommunestyret den 29.04.2021 sak 23/21 

 
Behandling 
Følgende hadde ordet i saken: 
Øyvind Kjeve (Krf). 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 
Kommunestyrets vedtak  
 
1. Rakkestad kommunestyre vedtar lokal forskrift – Covid 19, Rakkestad kommune, Viken 

med følgende tillegg under: 
 
§ 3 – Gjennomføring av arrangementer og sammenkomster innendørs – kun 
egne innbyggere 
  
Innenfor de antallsbegrensninger som følger av nasjonale regler, kan innbyggere fra 
andre kommuner delta i begravelser i Rakkestad kommune.  
 
 
§ 4 – Treningssentre eller lignende – kun egne innbyggere 
 
Forbud etter denne bestemmelse, er ikke til hinder for at innbyggere fra andre 
kommuner kan gjennomføre førerkort-opplæring på NAFs øvingsbane i Rakkestad. 
 
Det gjelder innenfor de antallsbegrensninger som følger av nasjonale regler. 
 
 

2. Forskriften gjøres gjeldene fra og med 30.04.2021 til og med 10.05.2021. 
 

 
 
Melding om vedtak sendt: 
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Saksbehandler for videre oppfølging. 
 
 
 
Vedlegg 

1. Lokal forskrift – Covid19, Rakkestad kommune, Viken. 
 
 

Hjemmel 

  

1. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) (LOV-1994-08-05-55) 

 

2. Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) 

  

 

I henhold til smittevernloven § 4-1, er myndigheten til å fatte vedtak etter loven lagt til 

kommunestyret.  

 

Kommuneoverlegen (smittevernoverlegen) sitter på fullmakt til å fatte hastevedtak med 

hjemmel i loven. 

 

 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune har siden 16.03.21 vært plassert i den regionale forskriftens strengeste 

nivå – kapittel 5A - Forsterkede  smitteverntiltak i enkelte kommuner – særlig høyt 

tiltaksnivå.  

 

Regjeringen har vedtatt at Rakkestad kommune fra og med 26.04.21 reguleres etter 

nasjonal forskrift uten forsterket nivå – gjeldende frem til og med 09.05.21. Det betyr 

fortsatt strenge smitteverntiltak, men likevel en del lettelser. Dette er også i tråd med 

Rakkestad kommunes sitt eget ønske, men det er fortsatt behov for noe strengere 

smitteverntiltak enn det som nasjonal forskrift tilsier. 

 

Saken legges frem for behandling i formannskapet og kommunestyret den 29.4.2021. 

 

 

Saksopplysninger 

Kriseledelsen bestemte i sitt møte 23.4.21 at det utarbeides et forslag til lokal forskrift som 

regulerer følgende tiltak: 

 

− Fortsatt plikt til å bruke munnbind. 

− Innendørs arrangementer i tråd med nasjonal forskrift er kun tillatt med Rakkestad 

kommunes egne innbyggere. 

− Treningssenter kan holde åpent i tråd med nasjonal forskrift kun for Rakkestad 

kommunes egne innbyggere. 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
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Dette begrunnes med at det fortsatte er et behov for å begrense mobilitet mellom 

omkringliggende kommuner hvor flere av disse fortsatt har høyt smittetrykk. Selv om 

smittesituasjonen i Rakkestad akkurat nå er under kontroll og har kjente smitteveier, er 

smitten i slutten av uke 16 noe stigende. Det er også derfor grunn til fortsatt å ha påbud om 

bruk av munnbind.  

 

I samråd med smittevernoverlegen, vurderes det at det er behov for fortsatt plikt til å bruke 

munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand. Formålet er å begrense smitte 

ved nærkontakt.  

 

Plikten til å bruke munnbind bør gjelde i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde en meters 

avstand. Plikten gjelder i hovedsak alle offentlige steder. Det er den enkeltes ansvar å 

overholde reglene om munnbind. Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte ved 

slike steder.  

 

I tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet gjelder ikke plikten til å bruke munnbind 

for barn under 12 år og barn i barneskolen, eller for de som av medisinske eller andre 

årsaker ikke kan bruke munnbind. Vi viser til Folkehelseinstituttets nettsider (fhi.no) når det 

gjelder råd og anbefaling om bruk av munnbind.  

 

Nasjonal forskrift om smitteverntiltak jf. kap. 5, § 13 – 13e definerer og regulerer 

arrangementer og sammenkomster. Rakkestad kommune skal følge disse, men for å 

begrense mobiliteten mellom kommunene foreslås det allikevel at det ved innendørs 

arrangementer og sammenkomster kun kan være Rakkestad kommunes egne innbyggere 

tilstede. 

Nasjonal forskrift om smitteverntiltak jf. kap. 5, § 15b regulerer krav til smittevernfaglig drift 

ved andre virksomheter – herunder treningssenter eller lignende. Her foreslås det også at 

det kun er Rakkestad kommunes innbyggere som kan benytte dette tilbudet begrunnet med 

samme mobilitetshensyn. 

 

Det er fortsatt svært viktig at vi fortsetter å ta hensyn, holder avstand til hverandre, har få 

nærkontakter, helst samles ute i små grupper og holder oss hjemme nå vi er syke. 

 

Kommuneoverlegen (smittevernoverlegen) har fattet hastevedtak for perioden mandag 

26.01.21 til og med torsdag 29.4.21 i henhold til smittevernlovens § 4-1 tilsvarende 

regulering i dette forslaget til lokal forskrift. 

 

 
 


