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Covid19 - smitteverntiltak pr 9. juni 2021 i Nordreisa kommune
Henvisning til lovverk:

Kommunedirektørens innstilling
Med bakgrunn i smittesituasjonen i Nordreisa kommune så følger kommunen de nasjonale
retningslinjene for coronatiltak.
Som fast ordning er det utvalgsleder beslutter om politiske møter skal være digitale eller fysiske.

Saksopplysninger
Regjeringen innførte første trinn i gjenåpningsplanen fredag 16. april 2021. Andre trinn av
gjenåpningsplanen gjaldt fra torsdag 27. mai.. Bl.a. sier andre trinn at barnehager, skoler og Sfo
kan gå ned til grønt nivå om lokale smitteforhold tilsier det.
Det er en plan for trinnvis nedtrapping av nasjonale tiltak. For å ha kontroll vil det være behov
for å se resultater av hvert trinn, før man vurderer å gå til neste trinn. Om lag tre uker gir tid til å
gjøre nødvendige analyser og vurderinger før man vurderer å iverksette neste trinn: Det er data
før dato. Den trinnvise nedtrappingsplanen kan du lese her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/
Nordreisa kommune har ikke hittil hatt smitte ut over 3 kjente tilfeller, 2 i mars 2020 og 1 i
februar 2021. Det har ikke vært påvist smitte av personer som bor og oppholder seg i kommunen
foruten disse enkelttilfellene. Kommunen har over 1300 personer. Over 1200 personer har fått
vaksine del 1 og nesten 900 har fått dose nr 2 vaksine (163 siste uke).
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Formannskapet vedtok følgende i PS 25/21
https://www.nordreisa.kommune.no/index.php?id=4684761:
Basert på gjeldende smittesituasjon lokalt og regionalt iverksettes følgende tiltak fra og med 16.
april 2021:
1. Hjemmekontor: Som hovedregel praktiseres ikke hjemmekontor for kommunalt ansatte.
2. Rådhus: Rådhuset gjenåpnes for publikumsbesøk.
3. Kino: Kinoen gjenåpnes.
4. Svømmehallen: Svømmehallen gjenåpnes, men for voksne med maksimalt deltakerantall på
10 i hver gruppe.
5. Politiske og administrative møter: Alle møter bør som hovedregel organiseres om digitale
møter. For politiske møter avgjøres dette av vedkommende møteleder.
6. Innendørs og utendørs trening for voksne:
 Søknaden fra Nordreisa IL, fotballgruppa innvilges, og det tillates kontakttrening.. Det
settes et maksimalt deltakerantall for innendørs treninger med 20 personer. Likeså får
idrettslaget tillatelse til at voksne over 20 år kan trene sammen med deltakere under 20
år.
7. Idretts- og fritidsaktiviteter innendørs: Det tillates et maksimalt deltakerantall på 20
personer, så lenge disse kan holde minst en meters avstand til hverandre. Personer som fra
andre kommuner til daglig jobber eller går på skole i Nordreisa får dispensasjon til å delta på
arrangement utenom arbeid/skole.
8. Formannskapet understreker for øvrig at de anbefalte smittevernregler opprettholdes for alle
de ordninger det åpnes for.
De nasjonale retningslinjer pr 08.06.21 kan du lese her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonaletiltak/id2826828/

Vurdering
Nordreisa kommune har gjennom hele pandemien hatt svært lav smitte. Smitten som er
registrert er lokalisert og håndtert på en rask og sikker måte. Hittil i år har det kun vært ett
smittetilfelle med påfølgende karantene for smittet og nærkontakter. Det har heller ikke oppstått
øvrig importsmitte hittil.
Det er behov for revurdering av formannskapets vedtak i sak PS 25/21. Spesielt punkt 5, da
praksisen de siste ukene har vært at de fleste politiske utvalgsmøter har blitt avholdt fysisk.
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Der er noen fysiske utfordringer i forhold til størrelse på møterom vs avstandskrav. Bl.a. er
formannskapssalen for liten i forhold til hovedutvalgs- og formannskapsmøter, hvor det også
deltar flere fra administrasjonen og media. I tillegg skal man ved fysiske møter hensynta at dette
er offentlige møter hvor publikum skal ha adgang. Det er utvalgsleder som bør beslutte om det
skal være digitale eller fysiske møter i Nordreisa kommune.
Kommunedirektør anbefaler at kommunen fortsatt følger de nasjonale retningslinjene for
coronatiltak og at det som fast ordning er utvalgsleder beslutter om politiske møter skal være
digitale eller fysiske.
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Covid19 - Overgang fra gult til grønt nivå for barnehager i Nordreisa
Henvisning til lovverk:

Kommunedirektørens innstilling
Nordreisa kommune går over fra gult til grønt nivå for barnehager fra og med 10. juni 2021.

Saksopplysninger
Kommunale smittevernmyndigheter har i epost av 21.05.21, fra Utdanningsdirektoratet, blitt gitt
myndighet til å vurdere om barnehager i områder med lite smitte kan gå til grønt nivå jfr
trafikklysmodellen. Fra 27.05.21 ble nasjonalt bestemt gult tiltaksnivå opphevet. Kommunene
må selv vurdere smittestatus og hvilket tiltaksnivå som er riktig.
Videre ber Utdanningsdirektoratet om at barnehager må ha planer for å skrifte til gult og rødt
nivå på kort varsel.
Når det gjelder kommende barnehageår skal barnehagene planlegge for grønt nivå fra
barnehagestart, med mindre smittesituasjonen lokalt tilsier noe annet.
Les mer om coronatiltak i barnehager her: https://www.udir.no/kvalitet-ogkompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/barnehager-korona/
Vurdering
Kommuneoverlegen og kommunalsjefen for oppvekst og kultur anbefaler pr. 8. juni 2021 at vi
går over fra gult til grønt nivå for både barnehager og skoler, med virkning fra 10. juni 2021.
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Covid19 - Overgang fra gult til grønt nivå for skoler i Nordreisa kommune
Henvisning til lovverk:

Kommunedirektørens innstilling
Nordreisa kommune går over fra gult til grønt nivå for skoler fra og med 10. juni 2021.

Saksopplysninger
Kommunale smittevernmyndigheter har i epost av 21.05.21, fra Utdanningsdirektoratet, blitt gitt
myndighet til å vurdere om skoler i områder med lite smitte kan gå til grønt nivå jfr
trafikklysmodellen. Fra 27.05.21 ble nasjonalt bestemt gult tiltaksnivå opphevet. Kommunene
må selv vurdere smittestatus og hvilket tiltaksnivå som er riktig.
Videre ber Utdanningsdirektoratet om at skoler må ha planer for å skrifte til gult og rødt nivå på
kort varsel.
Når det gjelder kommende skoleår skal skolene planlegge for grønt nivå fra skolstart, med
mindre smittesituasjonen lokalt tilsier noe annet.
Les mer om coronatiltak i skoler her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-ogberedskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/
Vurdering
Kommuneoverlegen og kommunalsjefen for oppvekst og kultur anbefaler pr. 8. juni 2021 at vi
går over fra gult til grønt nivå for både barnehager og skoler, med virkning fra 10. juni 2021.
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