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Skýringar við verkferil vegna samkomutakmarkana.

1. Minnisblað sóttvarnalæknis berst ráðherra f.h. á miðvikudag.
a. Áður en formlegt minnisblað berst hefur sóttvarnalæknir gj arnan átt samtal við ráðherra 

um stöðuna og hvers megi vænta. Jafnframt hefur ráðuneytið lagt mat á framkvæmd 
gildandi reglna og komið ábendingum til sóttvarnalæknis ef það telur eitthvað hafa 
reynst erfitt í framkvæmd eða tiltekin regla virðist valda meira tjóni en talið var eða 
koma óþarflega harkalega niður á tilteknum hópum. Þessi samskipti eiga sér ýmist stað 
með tölvupósti eða munnlega.

b. Eftir að minnisblað berst ráðherra er það yfirfarið í ráðuneytinu og metið hvort 
fullnægjandi rökstuðningur sé fyrir takmörkunum á réttindum sem felast í þeim 
aðgerðum sem þar eru boðaðar. Matið felst m.a. í eftirfarandi:

i. Hvort til staðar sé viðhlítandi lagaheimild fyrir boðuðum aðgerðum. Kemur 
helst til skoðunar þegar tillaga gerir ráð fyrir nýjum aðgerðum, s.s. um skyldu 
sýnatöku á landamærum.

ii. Hvort aðgerðir séu í þágu almannahagsmuna og/eða til verndar heilsu og lífi 
fólks. Almennt er talið að svo sé.

iii. Hvort sjónarmið að baki tillögum séu málefnaleg. Almennt eru sjónarmið um 
að hefta útbreiðslu faraldursins talin malefnaleg.

iv. Hvort staða faraldursins (s.s. fjöldi daglegra smita, aukning/fækkun, útbreiðsla 
og smitstuðull) gefi tilefni til að grípa til aðgerða sem lagt er til og hvort unnt 
sé að ná því markmiði sem að er stefnt með vægari aðgerðum, þ.e. mat á 
meðalhófi.

v. Hvort tillagan feli í sér brot á jafnræðisreglum, s.s. þannig að tiltekin starfsemi 
sé heimild undir ákveðnu rekstrarformi en ekki öðru án þess að málefnaleg og 
lögmæt sjónarmið búi að baki þeim mismun. Skoðað hvort flokkun ólíkrar 
starfsemi sé í samræmi við smithættu/erfiðleika að rekja smit.

c. Framangreint mat er misítarlegt eftir tilefni og er ekki endilega gert skriflega.

2. Covid teymi forsætisráðuneytisins er upplýst um að minnisblað hafi borist og að það sé til 
skoðunar í heilbrigðisráðuneytinu.

3. Minnisblað heilbrigðisráðherra er gert á grundvelli tillagna sóttvarnalæknis og mats 
ráðuneytisins, sbr. lið 1.b og 1.c. Enn fremur eru gerð drög að reglugerð í samræmi við þá 
ákvörðun sem stefnt er að því að taka og það sent ráðherranefnd um samræmingu mála ásamt 
minnisblaði sóttvarnalæknis á fimmtudegi. Stundum hefur ekki tekist að hafa þessi skjöl tilbúin 
fyrir ráðherranefndina og þá er einungis minnisblað sóttvarnalæknis lagt fyrir nefndina. 
Þríeykið situr stundum fundi ráðherranefndarinnar.

a. Fundir ráðherranefndar eru fyrst og fremst upplýsingafundir.
b. Sóttvarnalæknir gerir t.d. grein fyrir tillögum sínum og stöðu faraldursins. 

Heilbrigðisráðherra gerir grein fyrir sínum tillögum eða mati sínu á tillögum 
sóttvarnalæknis.

c. Aðrir ráðherra fá tækifæri til að tjá sig og spyrja um tillögurnar. Sjónarmið á þeirra
málefnasviði koma fram, sérstaklega frá mennta- og menningarmálaráðherra vegna
skólamála.

4. Að loknum fundi í ráðherranefndinni er lögð lokahönd á drög að reglugerð og þau send ásamt 
minnisblaði og öðrum fylgiskjölum inn á ríkisstjórnarfund sem er á föstudagsmorgnum. Til að 
gæta að sameiginlegum skilningi ráðuneytisins og sóttvarnalæknis á reglugerðinni er haldinn 
fundur ráðherra, ráðuneytisstjóra, yfirlögfræðings ráðuneytisins og sóttvarnalæknis fyrir



ríkisstjórnarfund þar sem farið er yfir reglugerðardrögin og hvernig þau endurspegla tillögur 
sóttvarnalæknis og eftir atvikum hvort og þá að hvaða marki er vikið frá tillögunum. Þessi 
fundur getur einnig verið eftir ríkisstjórnarfund.

5. Ríkisstjórnarfundur f.h. á föstudag. Samkomutakmarkanir ræddar í ríkisstjórn.

6. Unnið að því að ljúka við reglugerðina. Lokadrög send sóttvarnalækni til yfirlestrar.

7. Reglugerðin undirrituð og send til Stjórnartíðinda til formlegrar birtingar. Reglugerðin ásamt 
minnisblaði sóttvarnalæknis birt með frétt á heimasíðu heilbrigðisráðuneytisins.


