v4-29.07.2015

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge
HDIR Innland 39446095

Kommunene i Viken fylke (etter liste)

Deres ref.:
Vår ref.:
Saksbehandler:
Dato:

20/39002-2
Andreas Skulberg
09.10.2020

Anbefaling til kommuner rundt Oslo om å vurdere kommunale tiltak mot Covid-19 i
forbindelse med lettelser i nasjonale tiltak fra 12. oktober 2020
Helsedirektoratet viser til vårt brev av 2. oktober 2020 til landets kommuner om "Nasjonale
forventninger til kommunenes håndtering ved utbrudd av covid-19".
Det vises også til at det er vedtatt lettelser i de nasjonale tiltakene mot Covid-19 som trer i kraft
12. oktober 2020. Ved lettelser av nasjonale tiltak er det større behov for kommunale
tilpasninger og innstramminger når smittesituasjonen lokalt tilsier det.
Det pågår for tiden et større utbrudd i Oslo. Utbruddet står for om lag 40 prosent av alle nye
meldte tilfeller i landet. Utbruddet har trolig allerede medført sekundærsmitte til flere av
nabokommunene.
Folkehelseinstituttet har i sin siste risikovurdering av koronapandemien i Norge uttrykt
bekymring for at smitten kan spre seg til hele Oslo-regionen. Fylkesmannen i Oslo og Viken har
formidlet at flere kommuner har ytret ønske om råd om hvilke tiltak som er mest relevante å
innføre lokalt på grunn av smittesituasjonen i Oslo.
Helsedirektoratet anbefaler at kommuner i Viken fylke bør vurdere å innføre kommunale tiltak
på bakgrunn av situasjonen i Oslo, selv om de lokalt ikke har høye smittetall i den enkelte
kommune for øyeblikket. Oslo-regionen er spesiell fordi det er stor reiseaktivitet mellom
kommunene i forbindelse med arbeidsliv, sosiale og kulturelle aktiviteter. Det er forsvarlig å
anvende et regionalt perspektiv i begrunnelsene fordi kommunegrensene ikke er naturlig skille
for sosial mobilitet.
Når det gjelder nærmere veiledning om de rettslige rammene i smittevernloven og hvilke
hensyn som etter loven skal vurderes vises det til Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv
I-7/2020, datert 09.10.20. Rundskrivet gir også veiledning om hvordan kommunale vedtak kan
utformes. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-72020-om-kommunalesmitteverntiltak-som-forbyr-eller-begrenser-sosial-omgang/id2769937/
Vedlagt følger råd fra Folkehelseinstituttet om tiltak i Oslo og kommuner i bo- og
arbeidsmarkedsregionen/regionen. Det anbefales her å vurdere ulike tiltak for kommuner med
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innbyggere som har nær kontakt med Oslo gjennom pendling, med og uten sosiale og
kulturelle aktiviteter. Anbefalingene bygger i hovedsak på dagens vedtatte tiltak i Oslo
kommune. Det kan raskt skje endringer i disse, avhengig av den epidemiologiske situasjonen i
hovedstaden.
Folkehelseinstituttets anbefalinger er ikke uttømmende. Det er den enkelte kommunes ansvar
å gjøre risikovurderinger og vurderer hvilke smitteverntiltak de til enhver tid anser som
nødvendig.
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Råd fra Folkehelseinstituttet 9. oktober 2020 om tiltak i Oslo og
kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregionen
Det har vært høye smittetall i Oslo over flere uker. Det er bekymring for at smitte skal spres i
regionen, og det er derfor et ønske at nærliggende kommuner vurderer å innføre de samme
tiltakene som Oslo. Fylkesmannen formidler at kommunene har behov for tydelige råd om hvilke
tiltak som er aktuelle å innføre lokalt på grunn av smittesituasjonen i Oslo.
Regional samordning av tiltak kan ha flere begrunnelser:
a) Det kan være at epidemien i de aktuelle kommunene egentlig henger sammen ved at det er
utstrakt kontakt over kommunegrensene.
b) Det kan være mer praktisk for befolkningen at tiltakene er nokså like slik at man ikke blir
forvirret.
c) Det kan være nødvendig med like restriksjoner slik at befolkningen og virksomheter ikke
flytter aktiviteter (for eksempel arrangementer) fra en kommune til en annen for å omgå
restriksjonene.
Regional samordning kan være utfordrende for kommuner som selv ikke har høye smittetall, men
må gjøre tiltakene for å følge regionen. Disse kommunene har svakere argumenter for at tiltakene er
forholdsmessige, nødvendige og medisinsk-faglig begrunnede, jf. smittevernloven § 1-5.
Vi har tatt utgangspunkt i de tiltak som per i dag gjelder i Oslo kommune
(https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/8-oktober-ingen-avregjeringens-lettelser-innfores-i-oslo), og nasjonale tiltak som oppheves 12. oktober. Vi vurderer her
om tiltakene er aktuelle for nærliggende kommuner. Vi har ikke vurdert ytterligere tiltak utover det
som er innført i Oslo. Alle tiltak som innføres må vurderes fortløpende. Kommunene må også
vurdere tiltak som kan være aktuelle basert på lokal smittesituasjon. For enkelte kommuner er det
en økende trend, og Folkehelseinstituttet kan bistå i arbeidet med lokal vurdering av smitterisiko og
relevante tiltak.
For at tiltakene skal være relevante må man vurdere mobilitet av personer over kommunegrensene.
Spredning av smitte fra Oslo kan skje på flere måter, som ved pendling og ved at sosiale og kulturelle
aktiviteter flyttes ut fra Oslo på grunn av lokale restriksjoner for arrangementer. Det er først og
fremst kommunene og Fylkesmannen som har kunnskap om slik mobilitet
(https://viken.no/tjenester/planlegging/analyse-statistikk-og-kart/aktuelt-statistikk-ogkart/pendling-i-viken.21053.aspx), og som kan vurdere relevansen av tiltakene i kommunene. Vi har
gjort en inndeling av tiltak som kan være aktuelle for:
1. Kommuner med innbyggere som har nær kontakt med Oslo gjennom pendling, og sosiale og
kulturelle aktiviteter og annet
2. Kommuner med innbyggere som har nær kontakt med Oslo gjennom pendling
Folkehelseinstituttet kan bistå Fylkesmannen og kommunene i vurderingen av hvilke kommuner som
kan falle inn under de to kategoriene.
Tiltakene som gjelder i Oslo og som kan være aktuelle for flere kommuner i regionen er
systematisert i to tabeller under. Disse er:



Tiltak som er implementert i Oslo
Tiltak som oppheves nasjonalt 12. oktober
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Tabell 1. Tiltak innført i Oslo per 09.10.20. FHIs anbefaling om gjennomføring av tiltakene i andre
kommuner på bakgrunn av smittesituasjon i Oslo. Lokale tiltak må også vurderes på bakgrunn av
lokal smittesituasjon.
Tiltak i Oslo

Kommuner med innbyggere
som har nær kontakt med
Oslo gjennom pendling, og
sosiale og kulturelle
aktiviteter

Kommuner med innbyggere
som har nær kontakt med
Oslo gjennom pendling

Maksimalt 10 personer i private
sammenkomster
Påbud om munnbind i
kollektivtransporten når man
ikke kan holde en meters
avstand

Anbefaler tiltaket

Anbefaler ikke tiltaket

Anbefaler bruk av munnbind
på reiser til og fra Oslo der
man ikke kan holde en
meters avstand. Ikke
relevant for lokale reiser
Anbefaler tiltaket

Anbefaler bruk av munnbind
på reiser til og fra Oslo der
man ikke kan holde en
meters avstand. Ikke
relevant for lokale reiser
Anbefaler ikke tiltaket

Anbefaler tiltaket

Tiltaket kan vurderes

Anbefaler å oppfordre til
bruk av om hjemmekontor
for innbyggere med
arbeidsplass i Oslo, eller som
trenger å pendle gjennom
Oslo
Anbefaler å unngå
kollektivtransport til og fra
Oslo.
Ikke relevant for lokale reiser
Anbefaler tiltaket

Anbefaler å oppfordre til
bruk av om hjemmekontor
for innbyggere med
arbeidsplass i Oslo, eller som
trenger å pendle gjennom
Oslo
Anbefaler å unngå
kollektivtransport til og fra
Oslo.
Ikke relevant for lokale reiser
Anbefaler ikke tiltaket

Anbefaler ikke tiltaket

Anbefaler ikke tiltaket

Forbud mot arrangementer
med mer enn 50 deltakere uten
faste sitteplasser innendørs
Påbud om å ha et system for
registrering av gjester for
skjenkesteder
Alle arbeidsgivere oppfordres til
å praktisere hjemmekontor
dersom det er mulig

Befolkningen oppfordres til å
unngå bruk av
kollektivtransport
Skjenkestopp fra kl. 24.00
Forebyggende tiltak for å unngå
smitte inn i helseinstitusjoner
og forsterke råd til
risikogrupper. Dette innebærer
redusert kontakt ift besøk
sammen med økt testing av
ansatte og personer som skal
legges inn. Testing av
besøkende kan også vurderes.
Sykehjemsansatte og ansatte i
hjemmetjenesten i Oslo (30.sept
til 13. oktober)
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Tabell 2. Tiltak som oppheves nasjonalt 12. oktober. FHIs anbefaling om videreføring av tiltakene i
andre kommuner på bakgrunn av smittesituasjon i Oslo. Lokale tiltak må også vurderes på
bakgrunn av lokal smittesituasjon.
Tiltak

Skjenkestopp kl 24
Trinnvis gjenåpning av
breddeidretten for voksne

Inntil 600 personer kan være til
stede samtidig på
utendørsarrangementer
Det er tilstrekkelig med ett sete
mellom personer på
arrangementer med faste
seteplasser

Kommuner med
innbyggere som har nær
kontakt med Oslo
gjennom pendling, og
sosiale og kulturelle
aktiviteter
Anbefaler å videreføre
skjenkestopp
Anbefaler å utsette
gjenåpning

Kommuner med innbyggere
som har nær kontakt med
Oslo gjennom pendling

Anbefaler å utsette
utvidelse

Anbefaler åpning

Anbefaler ett sete mellom
personer på
arrangementer med faste
seteplasser

Anbefaler ett sete mellom
personer på arrangementer
med faste seteplasser

Anbefaler ikke å videreføre
skjenkestopp
Anbefaler å gjenåpne
breddeidrett for lokale
aktiviteter.

