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Nordreisa kommune 
Råissa suohkan 
Raisin komuuni 

Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen 
Postboks 8005 Dep 
0030 OSLO 

Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): 

2021/28-4 
Løpenr. 
1162/2021 

Arkivkode 
G16 

Dato 
01.02.2021 

Svar - Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) 

Viser til høring om endring i smittevernloven (portforbud). 

Nordreisa formannskap behandlet høringen i møte 28.01.21. Det ble fattet følgende enstemmige 
vedtak: 

• Med bakgrunn i at portforbud griper så sterkt inn i grunnleggende demokratiske prosedyrer 
og grunnleggende rettigheter går Nordreisa kommune imot forslag om endring av 
smittevernloven om regulering av portforbud. 

• 

• 

• 

Dersom Stortinget likevel vedtar lovendringen bes det om at følgende grupper unntas fra 
regelen: 

Mennesker som lever med vold i hjemmet. 
Barn og andre med særlige omsorgs- eller oppfølgingsbehov 
Bostedsløse 
Personer med rus- og eller psykiske helseproblemer 
Ensomme 
Sørgende 
Personer i institusjoner 

Dersom Stortinget vedtar lovendringen, må portforbud reguleres i hht til regioner/områder i 
forhold til utbredt smitte. 
Dersom Stortinget vedtar lovendringen, må portforbudet reguleres i hht tidspunkt i døgnet 

Med vennlig hilsen 

Nordreisa kommune har tatt i bruk oDialag. Med den kan du trygt sende ass brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 

Vi oppfordrer alle til åta i brukordningen med digital post-for hvert brev du leser digitaltfi·a oss erd11 med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene e1· mange - les mer om digital post på vår hjemmeside. 

Postadresse: 
Postboks 174, N- 9156 Storslett 
E-post: 
postmottak@nordreisa.kommune.no 

Besøksadresse: 
Sentrum 17 
Internett: 
www.nordreisa.kommune.no 

Telefon:+ 47 77 58 80 00 
Telefaks:+ 47 77 77 07 01 

Bankkonto: 4740.05.03954 
Org.nr: 943 350 833 



Christin Andersen 
Service- og personalsjef 
christin.andersen@nordreisa.kommune.no 
77 58 00 04 

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har deifor ingen signatur. 
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