
       

       

E-postadresse: 

fminpost@fylkesmannen.no Sikker 

melding: 

www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 

Postboks 987  

2604 Lillehammer 

 Besøksadresse: 

Industrigata 17, Lillehammer 

Parkgata 36, Hamar 

 Telefon: 61 26 60 00 

www.fylkesmannen.no/in 

 

Org.nr. 974 761 645 

 

31.mars 2020 

 

Informasjonsskriv nr. 5 til kommunene 

Vi ber om at dette infoskrivet distribueres ut til alle relevante personer i kommunen. 

 

Formålet med disse informasjonsskrivene er å gi informasjon til kommunene mest mulig samlet og å gi en 

oversikt over informasjon som er sendt til kommunene tidligere eller som er lagt ut på vår hjemmeside.  

 

Dette brevet inneholder informasjon om: 

 
Ny informasjon ........................................................................................................................................... 2 

Regionalt samarbeid om senger - vi ber om regionkontakt .................................................................. 2 

Rapportering av smittevernutstyr.......................................................................................................... 3 

116 111 - Gratis nødtelefon til barn og unge ......................................................................................... 3 

Økonomiske konsekvenser for kommuneøkonomien ........................................................................... 3 

Helsedirektoratet oppfordrer til skjerming av ansatte som er gravide eller i risikogruppa .................. 3 

Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler ............................................................ 4 

Bruk av tvang overfor pasienter som motsetter seg smitteverntiltak .................................................. 4 

Smittevernutstyr – «et knapt gode» helsepersonell må ha et bevisstforhold til. ................................. 4 

Hastetiltak for å øke tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV-kontoret .......................................... 4 

Tidligere gitt informasjon ........................................................................................................................... 5 

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 ............................................................................. 5 

EØS-borgere kan jobbe i landbruket ...................................................................................................... 5 

Annet .......................................................................................................................................................... 5 

Oppfordring til samarbeid ...................................................................................................................... 5 

Abonner på koronasiden på vår hjemmeside ........................................................................................ 5 

Nye lover og sentrale, regionale og lokale forskrifter ........................................................................... 5 

 

  

     

     

     

     

     

   

Til  

Kommuner i Innlandet  

v/ ordførere og 

kommunedirektører 

  

  

  

 

 



  Side: 2/9 

 

Ny informasjon 

 

Regionalt samarbeid om senger - vi ber om regionkontakt 

Fylkesmannen i Innlandet har beregnet at på pandemiens topp vil 300-400 syke koronapasienter ha behov 

for pleie og omsorg i kommunene. Samtidig vet vi at på samme tid vil andelen syke i sykehusene også 

være på topp, og kommunene vil måtte ivareta pleie og omsorg for et større antall ikke-smittede syke enn 

i en normalsituasjon.  Fylkesmannen anbefaler og oppfordrer til regionalt samarbeid for å sikre dette på 

en mest mulig ressurseffektiv måte.  Regionalt samarbeid vil også gi kommunene nødvendig 

handlingsrom i en oppskalerings- og nedskaleringsperiode.  Vi mener at regionalt samarbeid også bør 

brukes for de ikke-smittede syke i denne perioden.  

  

Fylkesmannen ber om at kommunene oppnevner en regionkontakt på vegne av samarbeidsrelasjoner, 

dette for å redusere presset på kommunalsjefene innenfor helse- og omsorg. Kontakten meldes inn til 

Fylkesmannen innen fredag 3.4. 

 

Vi ser at det er tatt initiativ og at det jobbes godt. Fylkesmannen vil i løpet av uka gjennomføre regionale 

møter med ordførere for å få nærmere innsikt i arbeidet som pågår. Det er viktig at strukturer kommer på 

plass før påske.  

  

Kontaktperson: Eli Blakstad, velferdsdirektør (952 41 362) 

 

 
Beregning på hvor mange alvorlig syke som er i kommunene når pandemien når toppen.  

(Kommer i tillegg til de som er innlagt på sykehus.) 
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Rapportering av smittevernutstyr 

Fylkesmannen påpeker viktigheten av å rapportere beholdning og forbruk av smittevernutstyr for at 

fordelingen av det utstyret som kommer skal bli så bra som mulig. Det skal rapporteres på antall av hver 

type utstyr, ikke antall esker eller lignende. Det er også viktig at det rapporteres estimert forbruk basert på 

smittesituasjonen akkurat nå, ikke på en forventet topp.  

 

Den første leveransen fra Sykehusinnkjøp er nå fordelt og på vei ut til kommunene, i første omgang 

munnbind/åndedrettsvern samt noen frakker og visir. Det rapporteres om at det er mer utstyr på vei inn, 

men ikke spesifisert hva som kommer eller når. Det tas sikte på fordeling av utstyr to ganger per uke i 

etterkant av rapportering mandag og torsdag. Rapportene må bearbeides og utstyret fordeles, slik at 

utkjøring antas å foregå fra tirsdag ettermiddag og onsdag samt fra fredag ettermiddag og gjennom 

helgen. 

 

116 111 - Gratis nødtelefon til barn og unge 

Fylkesmannen oppfordrer alle kommuner til å bistå med å gi informasjon til sårbare og utsatte barn før de 

10 fridagene i påska kommer, der de ikke er i kontakt med voksne utenfor hjemmet. Vi foreslår at lærerne 

i skolen orienterer skoleelevene via de digitale kanalene de bruker om hvilke telefonnumre som de kan 

ringe til hvis de utsettes for vonde ting hjemme. Her kan man også informere dersom kommunen har 

egne numre lokalt. 

 

Gratis nødtelefon til barn og unge er nå døgnåpen pga. koronasituasjonen. Se nettsiden for mer info: 

https://www.116111.no/. 

 

Økonomiske konsekvenser for kommuneøkonomien 

De økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av virusutbruddet, vil bli betydelige. Fylkesmannen 

får melding fra kommuner om at den økonomiske situasjonen begynner å bli krevende. Økte utgifter og 

tapte inntekter vil bidra til svak likviditet i noen kommuner. Vi viser til at Stortinget 31. mars har kommet 

til enighet om foreløpig å styrke kommuner og fylkeskommuner med 5 mrd. kroner. Fylkesmannen 

kommer med nærmere informasjon så fort vi mottar dette.  

 

Det er foreløpig vanskelig å tallfeste konsekvensene. Regjeringen vil i forbindelse med Revidert 

nasjonalbudsjett 2020 komme tilbake til Stortinget med en samlet vurdering av de økonomiske 

konsekvensene virusutbruddet har for kommunesektoren, og vil da fremme forslag til evt. ytterligere tiltak 

for kommunene.  
 

Mange kommuner har kortsiktige lån med lav rente, disse lånene er vanskelig å fornye med den 

usikkerheten som råder i finansmarkedet. Regjeringen har derfor foreslått å øke egenkapitalen i 

Kommunalbanken med 750 mill. kr.  Det vil gjøre Kommunalbanken i stand til å refinansiere en betydelig 

del av kommunegjelden som forfaller mot sommeren. 

 

Les mer i Prop. 67 S(2019 – 2020) tilråding fra Finansdepartementet 27. mars 2020. 

 

Helsedirektoratet oppfordrer til skjerming av ansatte som er gravide eller i risikogruppa 

Helsedirektoratet anbefaler arbeidsgivere i helse- og omsorgstjenesten å forsøke så langt som mulig å 

skjerme ansatte i risikogrupper og gravide mot smitte, ved følgende tiltak:  

 

• Annet personell bør håndtere mest mulig av den direkte kontakten med covid-19 mistenkte eller 

bekreftede tilfeller. Dette inkluderer prøvetaking.  

https://www.116111.no/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-67-s-20192020/id2695373/
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• Personell som er i risikogrupper eller er gravide bør så langt som mulig arbeide med andre 

pasientgrupper enn pasienter med covid-19. De trenger også god diagnostikk, behandling og 

pleie i helsetjenesten.  

• Ved arbeidssituasjon der eksponering for SARS-CoV-2-smitte ikke kan unngås, anbefales 

omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko  

• Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor 

ikke er mulig 

Les mer på helsedirektoratet.no. 

 

Veileder om bruk av kommunale karantene- og innreiseregler 

Veilederen gjør rede for rammene i smittevernloven og de hensyn som skal vurderes. Den gir også 

anbefalinger om hvordan eventuelle kommunale vedtak bør utformes.  Helse- og omsorgsdepartementet 

anbefaler i utgangspunktet ikke at kommunene innføre egne generelle regler om karantene og 

reiserestriksjoner. Du kan lese dette mer om dette på fylkesmannen.no. 

 

Bruk av tvang overfor pasienter som motsetter seg smitteverntiltak 

Helsedirektoratet har publisert en veileder til kommuner og fylkesmenn om gjennomføring av 

smitteverntiltak overfor pasienter og brukere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Veilederen åpner for bruk av tvang overfor pasienter som motsetter seg smitteverntiltak. 

 

Veilederen omfatter særlig personer med nedsatt kognitiv funksjon, herunder personer med demens og 

personer med utviklingshemming i sykehjem, omsorgsboliger og bofellesskap. Folk med rusproblemer er 

også inkludert. Veilederen redegjør for rettsgrunnlagene for gjennomføring av ulike tiltak overfor 

personer med og uten samtykkekompetanse. Se veilederen her. 

 

Smittevernutstyr – «et knapt gode» helsepersonell må ha et bevisstforhold til. 

Personlig smittevernutstyr, som har blitt ansett som en selvfølge, er i forbindelse med koronapandemien 

en global mangelvare. For å oppleve trygghet i egen arbeidssituasjon er kompetanse og kunnskap om bruk 

av, og bruksområder for personlig smittevernutstyr særdeles viktig for helsearbeiderne. Kompetanse er en 

viktig faktor som ikke bare skal bidra til at ansatte unngår å bli smittet, men som også bidrar til at 

forbruket av personlig smittevernutstyr holdes på et riktig og forsvarlig nivå.  Knapphet på nødvendig 

utstyr medfører at helsepersonell i større grad enn ellers må planlegge og organisere arbeidet med et 

bevisst forhold til når, hva og hvordan beskyttelsesutstyr benyttes.  

 

Opplæring og kompetanseheving er et nødvendig tiltak for å sikre at personlig smittevernutstyr fremover 

skal være tilgjengelig i de situasjoner det kreves og når det er behov for det.  

Det finnes nettsteder med informasjonsmateriell for oppslag og aktuelle e-læringskurs innen smittevern. 

Det er også ulike tilbydere av kompetansehevende tiltak som virksomhetene allerede benytter seg av. Vi 

viser til Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/smittevern-i-

institusjoner/  

 

Mer informasjon om dette vil bli lagt ut på Fylkesmannens nettside. 

 

Hastetiltak for å øke tilgjengeligheten til sosiale tjenester i NAV-kontoret 

Med bakgrunn i den pågående pandemisituasjonen har flere personbrukere enn vanlig behov for å 

komme i kontakt med Nav og sosialtjenesten. I denne situasjonen har også personer som mottar sosiale 

tjenester fra NAV-kontor behov for en digital dialogkanal for å komme i kontakt med sitt NAV-kontor. 

Arbeids- og velferdsdirektoratet åpner derfor en midlertidig kanal for brukere av sosiale tjenester på 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Arbeidsgivere%20b%C3%B8r%20s%C3%A5%20langt%20som%20mulig%20skjerme%20ansatte%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten%20som%20er.pdf/_/attachment/inline/72b8c2f0-9fc7-43a2-901b-3396561790d6:7956f056aabbabd8f84ecc748b9ccfb90cba6923/Arbeidsgivere%20b%C3%B8r%20s%C3%A5%20langt%20som%20mulig%20skjerme%20ansatte%20i%20helse-%20og%20omsorgstjenesten%20som%20er.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Nyheter/2020/03/veileder-om-bruk-av-kommunale-karantene--og-innreiseregler/
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Covid%2019%20-%20Veiledning%20-%20Tiltak%20og%20rettsgrunnlag.pdf/_/attachment/inline/3db2ce3c-cd7f-4e57-bc02-089da38cf026:27e045d1981d7a71770208192a3b0aed05f86a0b/Covid%2019%20-%20Veiledning%20-%20Tiltak%20og%20rettsgrunnlag.pdf
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/smittevern-i-institusjoner/
https://www.fhi.no/sv/forebygging-i-helsetjenesten/smittevern-i-institusjoner/
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nav.no, slik at disse brukerne kan kommunisere digitalt med sitt NAV-kontor. Tilsvarende dialogmulighet 

har vært tilgjengelig for statlige brukere siden 2015.  

  

Det finnes allerede en teknisk løsning som kan bidra til å sikre tilgjengelighet til sosialtjenesten i NAV-

kontorene, og denne ønsker Arbeids- og velferdsdirektoratet å ta i bruk. Brukerne vil finne 

dialogmuligheten ved å logge seg inn på Ditt NAV på nav.no.  

  

For å hjelpe NAV-kontor og NAV-kontaktsenter, er denne dialogmuligheten planlagt å fungere i en 

begrenset periode, i første omgang frem til 30. juni 2020. Det kommer i tillegg en midlertidig løsning for 

digital søknad om økonomisk sosialhjelp. Alle kommuner v/kommunedirektører mottok den 21.mars 2020 

en e-post om disse midlertidige løsningene. 

 

 

Tidligere gitt informasjon 

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020 

På grunn av koronasituasjonen har Landbruks- og matdepartementet åpnet opp for et ekstraordinært 

tilskudd til skogplanting våren 2020 på inntil 2 kr pr plante. Til sammen inntil 60 millioner kroner. Se mer 

her.  

 

EØS-borgere kan jobbe i landbruket 

Endringen innebærer at EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold iblant annet jordbruk, 

gartneri, skogbruk og matindustri ikke skal bortvises. Les mer på Fylkesmannens nettside. 

 

Annet 

 

Oppfordring til samarbeid 

Fylkesmannen ønsker å understreke nødvendigheten av at alle, også de som enda ikke er så hardt 

rammet, bruker de regionale foraene til å diskutere felles løsninger som kan bidra til å avlaste hver enkelt 

kommune i et langvarig perspektiv. Fylkesmannen deltar gjerne på disse møtene så langt det er mulig, og 

ber om at informasjon om regionmøter sendes til FMIN Beredskap med referanse «til kommunegruppa».  

 

Abonner på koronasiden på vår hjemmeside 

Nå kan du abonnere på koronanyheter fra Fylkesmannen i Innlandet! Gå til 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/, kryss av for "korona" og oppgi din e-postadresse, 

så får du e-postvarsel om alle koronasaker som vi legger ut. 

 

Nye lover og sentrale, regionale og lokale forskrifter 

 
FOR-2020-03-30-516 Justis- og beredskapsdepartementet 

Forskrift om endring i forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av 
hensyn til folkehelsen 
 

Grensene åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og 

matindustri. Justis- og beredskapsdepartementet har fastsatt endringer i bortvisningsforskriften som 

innebærer at EØS-borgere som skal jobbe i en næring der det er kritisk behov for arbeidskraft, skal få 

komme inn i Norge. Denne endringen er særlig viktig for landbruket. På grunn av korona-situasjonen er 

det store utfordringer med mangel på utenlandske arbeidere i landbruket, som følge av stengte grenser 

og karantenerestriksjoner. Problemet er særlig stort i grøntnæringen, der det er et behov for mange tusen 

sesongarbeidere gjennom året. Endringen innebærer at EØS-borgere som skal påbegynne et 

arbeidsforhold i blant annet landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri ikke skal bortvises. Personer som 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/landbruks--og-matdepartementet-har-apnet-for-ekstraordinart-tilskudd-til-skogplanting-varen-2020/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/landbruks--og-matdepartementet-har-apnet-for-ekstraordinart-tilskudd-til-skogplanting-varen-2020/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/eos-borgere-kan-jobbe-i-landbruket/
https://www.fylkesmannen.no/nb/innlandet/abonnement/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-30-516
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-30-516
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ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge i henhold til Covid-

19-forskriften. 

 

FOR-2020-03-30-515 Helse- og omsorgsdepartementet 

Forskrift om endring i forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og 
personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset 
 

Dersom det er grunn til å tro at det er fare for tilgangen til medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr i 

Norge, kan Helsedirektoratet vedta at omsetter, apotek og bandasjist skal rasjonere salg og utlevering av 

medisinsk utstyr og personlig verneutstyr. Medisinsk utstyr og personlig verneutstyr underlagt rasjonering 

føres på liste fastsatt av Helsedirektoratet. Forskriftsendringen presiserer at dersom vilkårene ikke lenger 

er tilstede skal utstyret tas ut av listen. 

 

LOV-2020-03-27-17 Justis- og beredskapsdepartementet 

Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. 
(koronaloven) 

 

Koronaloven er fra regjeringens side begrunnet i at det ikke er tid til å følge Grunnlovens bestemmelser 

for lovvedtak i den krisen som Norge befinner seg i som følge av koronapandemien. Koronaloven skal 

legge til rette for forsvarlige, effektive og forholdsmessige tiltak som er nødvendige for å begrense 

forstyrrelsen av sentrale samfunnsfunksjoner. Fullmakten er ikke generell, men gjelder for 62 lover. 

Regjeringen kan i midlertidige forskrifter utfylle, supplere eller fravike disse lovene så langt det er 

nødvendig for å ivareta lovens formål. Sivilbeskyttelsesloven inngår blant lovene som er listet opp. 

Koronaloven kommer ikke til anvendelse dersom formålet kan ivaretas gjennom normal lovbehandling. 

Dersom en tredjedel av Stortingets medlemmer ikke kan støtte hele eller deler av en bestemt forskrift, skal 

den oppheves helt eller delvis. Loven inneholder egne formkrav for meddelelse til Stortinget, og det er tatt 

inn en egen bestemmelse om domstolskontroll. Loven trer i kraft straks og gjelder i utgangspunktet for én 

måned. For ytterligere informasjon kan forarbeidene leses her. 

 

FOR-2020-03-27-470 Helse- og omsorgsdepartementet 

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

 

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS 

CoV-2-virus i befolkningen og blant helsepersonell, og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i 

helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og samtidig ivareta ordinære 

helse- og omsorgstjenester. Forskriften gjelder for enhver som oppholder seg i Norge, og inneholder 

blant annet bestemmelser om: 

 

• Nærkontakt 

• Anbefalinger om avstand mellom personer og samling av personer i grupper 

• Karanteneplikt ved ankomst til Norge 

• Unntak fra karanteneplikt for personer som ankommer Norge 

• Unntak fra karanteneplikt ved utreise fra Norge 

• Karanteneplikt etter nærkontakt med bekreftet smittet person 

• Unntak fra karanteneplikt etter nærkontakt med bekreftet smittet person 

• Karanteneregulering og inn- og utreiseregler for Svalbard og Jan Mayen 

• Isolering 

• Stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner 

• Forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer mv. hvor personer fysisk møtes 

• Stenging av enkelte virksomheter 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-30-515
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-30-515
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2020-03-27-17
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2020-03-27-17
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79229
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-470
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• Krav til virksomheter hvor det serveres mat 

• Krav til enkelte helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten 

• Utreiseforbud for helsepersonell 

• Straff 

Forskriften trer i kraft straks, og opphever en rekke tidligere forskrifter og vedtak hvor ovennevnte tiltak 

har vært regulert.  

 

FOR-2020-03-27-494 Helse- og omsorgsdepartementet 

Forskrift om endring i forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og 
personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset 
 

Ved eksport av personlig verneutstyr som beskyttelsesbriller, ansiktsskjermer, utstyr til beskyttelse av nese 

og munn, beskyttelsesbekledning og hansker kreves det nå en eksporttillatelse utstedt av 

Helsedirektoratet. Slik eksporttillatelse kreves ikke for eksport til EØS-stater, Sveits, Færøyene, Andorra, 

Monaco, San Marino og Vatikanstaten, samt de oversjøiske stater og territorier som er oppført i vedlegg II 

til traktaten om Den europeiske unions virkemåte. 

 

FOR-2020-03-27-493 Helse- og omsorgsdepartementet 

Forskrift om endring i forskrift om tiltak for å sikre forsyningen av legemidler, medisinsk utstyr og 
personlig verneutstyr som følge av utbruddet av koronaviruset 
 

Helsedirektoratet kan vedta at omsetter, apotek og bandasjist skal melde om lagerbeholdning og 

eventuell svikt i forsyningen av nærmere angitt medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr. Dersom det er 

grunn til å tro at det er fare for tilgangen i Norge, kan Helsedirektoratet vedta rasjonering. Medisinsk 

utstyr og personlig verneutstyr omfattet av meldeplikt og rasjonering føres på liste fastsatt av 

Helsedirektoratet. Listen skal gjelde som del av forskriften og være tilgjengelig på Helsedirektoratets 

nettside. 

 

FOR-2020-03-27-492 Kunnskapsdepartementet 

Midlertidig forskrift om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående 

opplæring som følge av utbrudd av Covid-19 
 

Kommunen, fylkeskommunen og statlige og private skoler skal så langt det er mulig sørge for at barn, 

unge og voksne får grunnskoleopplæring og videregående opplæring selv om skolene er stengt eller 

driver med redusert kapasitet på grunn av utbruddet av Covid-19. Så langt det er mulig skal opplæringen 

gjennomføres slik at elevene kan få halvårsvurdering, standpunktkarakterer og grunnlag for vitnemål. 

Skoleeier skal sørge for at barn og unge som er omfattet av unntak i vedtak og forskrifter om stenging 

etter smittevernloven, får et tilbud på dagtid, enten på skolen eller annet egnet sted. 

 

FOR-2020-03-27-491 Kunnskapsdepartementet 

Midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-

19 

 

I perioder hvor barnehager er stengt etter vedtak og forskrifter etter smittevernloven, suspenderes retten 

til å benytte seg av barnehageplass etter barnehageloven for de som er omfattet av stengingsvedtaket. 

Barnehageeier skal sørge for at barn som er omfattet av unntak i vedtak og forskrifter etter 

smittevernloven, får et tilbud i barnehagen.  

 

FOR-2020-03-27-475 Helse- og omsorgsdepartementet 

Forskrift om digital smittesporing og epidemikontroll i anledning utbrudd av Covid-19 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-494
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-494
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-493
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-493
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-492
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-492
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-491
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-491
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-475
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Forskriften skal bidra til rask oppsporing av og formidling av råd til personer som kan være smittet av 

koronaviruset SARS CoV-2. Gjennom overvåkning på befolkningsnivå skal forskriften også bidra til å følge 

smitteutbredelse og vurdere effekt av smitteverntiltak. Folkehelseinstituttet kan etablere et system for 

digital og automatisert sporing av nærkontakter til personer som er smittet av koronaviruset SARS CoV-2 

og informasjon til nærkontaktene. Sporingssystemet skal bruke et applikasjonsverktøy på deltakernes 

mobiltelefon for å kartlegge hvem som har vært i nærkontakt med personer som er smittet av 

koronaviruset SARS CoV-2. Bruk av applikasjonsverktøyet skal være frivillig og ledsages av dekkende, 

forståelig og lett tilgjengelig informasjon, herunder om behandling av personopplysninger. 

 

FOR-2020-03-27-462 Helse- og omsorgsdepartementet 

Midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under 
utbruddet av Covid-19 
 

Formålet med forskriften er å bidra til en likeverdig tilgang til helse- og omsorgstjenester og en effektiv 

utnyttelse av tilgjengelige ressurser under utbruddet av Covid-19. Forskriftens bestemmelser erstatter 

bestemmelser iblant annet pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften. Forskriften gjelder 

så lenge koronaloven gjelder. 

 

FOR-2020-03-27-460 Forsvarsdepartementet 

Midlertidig forskrift om Forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien 

 

Regjeringen har fastsatt en midlertidig forskrift som skal bidra til å at sikre at Forsvarets operative evne, 

beredskap og styrkeproduksjon opprettholdes gjennom koronaepidemien. Forskriften slår fast at 

Forsvaret skal kunne forflytte seg uhindret i Norge for å gjennomføre ordre eller oppdrag knyttet til 

operasjoner, beredskap, krisehåndtering eller styrkeproduksjon. Dette innebærer at forskriften vil gå foran 

lokale forskrifter, for eksempel vedtatt av kommunene. Forsvaret skal naturligvis fortsatt følge 

helsemyndighetenes retningslinjer og gjennomføre tiltak for å hindre smittespredning. Forskriften er 

hjemlet i koronaloven.  

 

Regionale og lokale forskrifter:  

FOR-2020-03-26-456 

For å stoppe spredning av covid-19 fatter kommuneoverlegen vedtak om stengning av 

1. treningsparkene ved Sagtjernet og på Restvolljordet 

2. lekeplassene i barnehagene og på skolene 

3. lekeplassene ved Glomma (Pernillebåten), i Elvarheimsparken, ved Sagtjernet og på Restvolljordet 

4. idrettsbanene på kommunal grunn. 

 

Vedtaket er hjemlet i smittevernloven § 4 -1 bokstav b) og gjelder til og med 19. april 2020 med mulighet 

for forlengelse. 

 
FOR-2020-03-26-503 

Forskrift om forbud mot sosiale sammenkomster som tiltak for forebygging av koronasmitte, covid-19, 

Kongsvinger kommune, Innlandet. 

 

Forskriften forbyr sosiale sammenkomster med mer enn fem deltakere. Dette gjelder både innendørs og 

utendørs. Unntak er gitt for personer som bor i samme husstand. Sammenkomster som omfattes av 

vedtaket er for eksempel 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. 

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-462
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-462
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-27-460
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-03-26-456
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-03-26-503
https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-03-26-503
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