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Stavanger kommune viser til brev av 08.01.2021 fra Justis- og beredskapsdepartementet 
og Helse- og omsorgsdepartementet med høringsforslag om endringer i smittevernloven 
vedrørende portforbud.  
 
Stavanger kommunestyre behandlet saken i møte 01.02.2021, sak nr. 27/21. Stavanger 
kommune avgir etter dette følgende høringsuttalelse: 
 
Stavanger kommune er kritisk til bruk av portforbud, og vil i utgangspunktet fraråde 
portforbud som smitteverntiltak. Et portforbud slik det er beskrevet i høringen, vil 
representere et svært inngripende tiltak overfor befolkningen. Det vil kunne støte an mot 
Grunnloven og grunnleggende menneskerettigheter, herunder retten til respekt for 
privatliv, familieliv og hjem, retten til bevegelsesfrihet, retten til forsamlingsfrihet og retten 
til tros- og livssynsfrihet.  
 
Erfaringen med nasjonale og lokale smitteverntiltak under covid-19-pandemien har vist at 
befolkningen i stor grad etterlever både forbud/påbud og anbefalinger. Dette reflekterer 
den tilliten som eksisterer mellom befolkningen og myndighetene i det norske samfunnet, 
og som er en viktig forutsetning for et velfungerende demokrati.     
 
Gjeldende § 4-1 i smittevernloven gir kommunene hjemmel til å innføre svært inngripende 
smitteverntiltak, bl.a. stenging av virksomheter, forbud med arrangementer og private 
sammenkomster, isolering av personer i geografisk avgrensede område eller andre 
begrensninger i deres bevegelsesfrihet. 
 
Stavanger kommune kan vanskelig se for seg at det kan bli aktuelt med et nasjonalt 
portforbud, gitt den forskjellen i befolkningstetthet og smittetrykk som til enhver tid 
eksisterer mellom ulike landsdeler og kommuner. Man kan kanskje se for seg at det kan 
bli aktuelt i enkeltkommuner eller regioner med særdeles høyt smittetrykk, men da vil 
gjeldende § 4-1, bokstav d i smittevernloven kunne komme til anvendelse. Bestemmelsen 
fastslår at kommunestyret (eller Helsedirektoratet) kan vedta «isolering av personer i 
geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i 
opptil sju dager av gangen».  
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I lys av dette stiller Stavanger kommune spørsmål ved om det er nødvendig og 
forholdsmessig å innføre en hjemmel for portforbud, dvs. et enda mer inngripende 
smitteverntiltak.  
 
Stavanger kommune vil imidlertid ikke helt avvise at det kan bli aktuelt med portforbud i 
ekstreme situasjoner, men mener det i tilfelle bør forbeholdes situasjoner hvor det 
foreligger en dramatisk og ukontrollert smittespredning i samfunnet, det er liten 
etterlevelse av smitteverntiltak i befolkningen, og helse- og omsorgstjenesten er i ferd 
med å kollapse. Alle andre aktuelle smitteverntiltak må være forsøkt først, uten 
nødvendig effekt. Stavanger kommune mener dette bør tydeliggjøres i lovteksten, f.eks.  
ved å omformulere vilkåret «strengt nødvendig» til «tvingende nødvendig», og ved å 
innta aktuelle vurderingsmomenter i lovteksten.  
 
Stavanger kommune mener dessuten at det må innarbeides i lovteksten en forpliktelse til 
å konsultere berørte kommuner i den grad portforbud vurderes innført lokalt eller 
regionalt.  
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Eli Karin Fosse  
direktør Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
 

              Ragnhild Øvrebø 
              saksbehandler 
 
 
         
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur 


