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Informasjon om kommunenes oppgaver knyttet til tilsyn med
smitteverntiltak etter covid-19-forskriften
Kommunene har store oppgaver i håndteringen av pandemien, og gjør en viktig innsats på
disse områdene. Dagens situasjon med høy beredskap og en rekke smitteverntiltak knyttet til
covid-19, er krevende for alle kommuner, selv om smittesituasjonen er varierende i ulike
deler av landet. I tillegg til arbeidet med beredskap, testing og smitteoppsporing,
koronavaksinasjon og iverksetting av nødvendige smitteverntiltak, skal kommunene også
føre tilsyn med etterlevelsen av smitteverntiltakene. Jeg er trygg på at kommunene fyller
også denne rollen på en god måte. I det følgende kommer litt informasjon knyttet til denne
tilsynsoppgaven.
Kommunenes tilsynsansvar følger av smittevernloven § 7-1 og folkehelseloven kapittel 3.
Tilsyn med etterlevelse av smittevernreglene er tydeliggjort i covid-19-forskriften § 18 c som
gir kommunen i oppgave å føre tilsyn med at tiltakene i forskriften kapittel 2, 4, 5, 5A og 5B
overholdes.
Kommunene skal blant annet føre tilsyn med etterlevelsen av innreisekarantene.
Arbeidstilsynet fører tilsyn med arbeidsgiveres etterlevelse av smittevernreglene, blant annet
der arbeidsgiver sørger for egnet oppholdssted under innreisekarantene. For andre personer
i innreisekarantene, er tilsynet lagt til kommunene. Tilsyn med innreisekarantene kan for
eksempel gjennomføres ved at personene følges opp med telefonisk kontakt. Det er et mål
at en høy andel av karanteneoppholdene skal bli gjenstand for stikkprøvekontroller, og at
brudd på viktige smittevernregler, som karantene-, isolasjons-, arrangementsregler, møtes
med sanksjoner.
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Tilsyn med covid-19-forskriften innebærer at kommunen følger opp at både virksomheter og
enkeltpersoner etterlever krav de er pålagt i forskriften. Dersom kommunen mener at reglene
ikke etterleves, har kommunen myndighet til å følge opp brudd på regelverket. Et
virusutbrudd er en biologisk miljøfaktor, og bestemmelsene i folkehelseloven kapittel 3
kommer dermed til anvendelse. Blant de virkemidlene kommunen har, er å gi pålegg om
retting av forhold som er i strid med reglene i covid-19-forskriften. Ved manglende
etterlevelse av et pålegg om retting, kan kommunen ilegge tvangsmulkt. Kommunen kan
også gi pålegg om stansing av forhold som medfører overhengende helsefare. Kommunen
kan videre pålegge personer eller virksomheter å gi opplysninger som er nødvendig for at
kommunen skal kunne utføre sin tilsynsoppgave. Det er også mulig å foreta gransking av
eiendom eller virksomhet dersom det er nødvendig for å kunne føre tilsyn. Ved manglende
etterlevelse av covid-19-forskriften eller manglende oppfyllelse av pålegg gitt av kommunen
gjennom tilsyn, kan kommunen vurdere å politianmelde forholdet. Helsedirektoratet har gitt
veiledning for kommunenes tilsyn som er å finne her: Kommunens tilsynsplikt Helsedirektoratet
Kommunenes inntekter er styrket for både 2020 og 2021 med penger som skal gå til nye
stillinger for å kunne øke kapasiteten til å kontrollere at reglene om smitteverntiltak
etterleves. Styrkingen for 2021 er på 321 mill. kroner for kommunenes kontrollaktivitet første
halvår 2021. Bevilgningen legger til rette for at kommunene kan tilsette ekstra personell i
forbindelse med dette arbeidet.
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