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Landstreff Stavanger 2020 - vedtak om forbud mot gjennomføring 
på grunn av koronaviruset 
 

Forslag til vedtak:  
Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd, bokstav a, vedtas det et forbud mot å 
gjennomføre russetreffet Landstreff Stavanger i Gjesdal kommune 8.-10.mai 2020. 
 
Forbudet vedtas for å motvirke spredning av koronaviruset, covid-19. Det anses å være 
stor smittefare også på arrangementstidspunktet. Forbudet er anbefalt av 
kommuneoverlegen. 
 
Forbudet vedtas på nåværende tidspunkt for å minske risiko for økonomisk tap og gi 
forutberegnelighet for arrangør, publikum og andre involverte.  
 
Gjesdal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar for forbudet.  

 
  

 
Formannskapet - 014/20 
F - behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
F - vedtak: 
Med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd, bokstav a, vedtas det et forbud mot å 
gjennomføre russetreffet Landstreff Stavanger i Gjesdal kommune 8.-10.mai 2020. 
 
Forbudet vedtas for å motvirke spredning av koronaviruset, covid-19. Det anses å være stor 
smittefare også på arrangementstidspunktet. Forbudet er anbefalt av kommuneoverlegen. 
 
Forbudet vedtas på nåværende tidspunkt for å minske risiko for økonomisk tap og gi 
forutberegnelighet for arrangør, publikum og andre involverte.  
 
Gjesdal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar for forbudet.  

 
  



 
 

  



Landstreff Stavanger 2020 - vedtak om forbud mot gjennomføring 
på grunn av koronaviruset  
 
Bakgrunn for saken:  
Landstreffet i Stavanger (også kalt Landstreffet) er et arrangement for russ, som årlig blir 
avholdt i Kongeparken på Ålgård i Gjesdal kommune. I 2020 er Landstreff Stavanger planlagt 
arrangert for 34. gang, helgen 8. til 10. mai.  
 
Landstreffet i Stavanger er Norges største russetreff med over 14 500 russ, og samler russ 
fra hele Norge.  
 
På bakgrunn av dagens situasjon med utbruddet av koronaviruset, covid-19, vil rådmannen i 
denne saken vurdere om det bør vedtas et forbud mot å gjennomføre Landstreff Stavanger 
2020 i Gjesdal kommune. 
 
Saksopplysninger: 
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få 
alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en 
pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens 
helseorganisasjon. 
 
Fra 11.03.2020 har Helsedirektoratet anbefalt at arrangementer med mer enn 500 deltakere 
avlyses for å hindre spredning av koronaviruset. 
 
Helsedirektoratet har også f.o.m. 12.03.20 vedtatt stenging av skoler og barnehager, og 
forbud mot/stenging av kultur og idrettsarrangementer m.m. for å hindre spredning av 
koronaviruset.  
Det ble også vedtatt et forbud mot å oppholde seg på fritidsbolig i en annen kommune enn 
der man bor, på grunn av kommunenes kapasitet til å håndtere sykdom. 
 
24.03.20 kunngjorde regjeringen at disse, og andre tiltak videreføres til t.o.m. 13.04.20, med 
mulighet for forlengelse. Regjeringen uttalte samtidig at «Ute i det offentlige rom, bør folk ha 
minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn 
fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme 
husstand.» 
 
Ifølge Folkehelseinstituttet risikerer man at opptil 223.750 personer blir smittet innen 13. 
april, om man ikke gjennomfører tiltak. 
 
Helsedirektoratets vedtak av 12.03.20 omfatter ikke russetreff. Kommunestyret har likevel 
hjemmel til å stenge arrangementer i kommunen når det er nødvendig for å forebygge og 
motvirke spredning av allmenfarlig sykdom i befolkningen. 
Dette følger av smittevernloven § 4-1 første ledd, bokstav a, hvor det står at «Når det er 
nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir 
overført, kan kommunestyret vedta forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om 
andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet». 
 
I smittevernloven § 1-5 er det videre inntatt noen grunnleggende krav ved iverksetting av 
smitteverntiltak. I bestemmelsen står det at «Smitteverntiltak etter loven skal være basert på 
en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå 
tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på 
frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.» 
 
Vurdering: 



Arrangementet Landstreffet vil kunne medføre stor smittespredning av koronaviruset. Det 
store antallet deltagere fra hele landet som samles på et begrenset område, utgjør i seg selv 
en stor risiko for smittespredning. At det er dårligere sanitære forhold enn ellers, felles 
overnatting i telt og hytter, og alkohol- og matservering, øker risikoen for smittespredning 
ytterligere.  
 
Et forbud mot gjennomføring av arrangementet vil bidra til å hindre smitte både til 
kommunens lokale befolkning og til resten av landet.  
 
Det vil også kunne bli utfordrende for kommunens helsetjeneste å ha kapasitet til å håndtere 
sykdom hos mange tilreisende, på samme måte som for hyttekommuner.  
 
Et forbud vil frigjøre lokale nødetater som ellers er involvert i arrangementet. Slik situasjonen 
er nå og prognosene fremover er det og vil være ett stort press på helsetjenestene og politi. 
Et russetreff vil kreve en beredskap som disse etatene ikke vil kunne håndtere i tillegg til 
håndteringen av covid-19 utbruddet. 
 
Det er ikke sannsynlig at smittefaren vil være over 8.-10. mai 2020.  
Kommuneoverlegen har anbefalt å avlyse treffet. Årets russetreff på Lillehammer 1-3. mai og 
på Fredriksten i Halden 24-25. april er allerede avlyst. 
På bakgrunn av ovenstående og en helhetlig vurdering, mener rådmannen at det bør vedtas 
et forbud mot å gjennomføre landstreff Stavanger 8.-10. mai 2020 i Gjesdal kommune. 
Økonomiske hensyn og hensynet til forutberegnelighet tilsier at et slikt forbud bør vedtas på 
nåværende tidspunkt. I rundskriv I-2/2020 om «Dekning av tap og utgifter som følge av 
koronaviruset», står det følgende: 
 
«Smittevernloven 
Dersom det blir nødvendig for myndighetene å treffe vedtak med hjemmel i smittevernloven, 
vil hovedregelen være at den enkelte må dekke ev. tap og utgifter selv. Loven har ingen 
bestemmelser om erstatning, og forarbeidene til loven forutsetter at den enkelte må bære 
egne kostnader som følger av vedtak etter smittevernloven.» 
 
I lys av dette og den økonomiske tapsrisiko arrangøren selv, og andre berørte nå står oppe i, 
mener rådmannen det vil være hensiktsmessig å vedta et forbud på nåværende tidspunkt 
mot å gjennomføre arrangementet. Dette vil begrense det økonomiske tapet ved avlysning, 
og ikke skape uberettigede forventninger verken hos arrangøren, russ eller andre involverte. 
 
Rådmannen anbefaler at ordfører beslutter å behandle denne saken skriftlig som en 
hastesak jf. kommuneloven § 11-8, 2. ledd, da arrangør og andre involverte bør få en 
avklaring så snart som mulig. Det er videre grunn til å tro at samtlige medlemmer av det 
folkevalgte organet slutter seg til forslaget, slik at saken egner seg for skriftlig behandling. 
 
For å få en avklaring så snart som mulig, kan saken behandles av formannskapet, som har 
delegert myndighet på vegne av kommunestyret i hastesaker jf. kommuneloven §11-8, 
1.ledd og vedtak om delegering av 20.03.20. 
 

 
 
Rådmannen i Gjesdal,  25.03.2020 
 
 

 

Knut Underbakke Gry Jenny Næsheim 
rådmann kommuneadvokat 
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