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Anbefaling om videreføring av statlig forskrift kap. 5A for 20 kommuner i Viken, endring av 
forskrift til kap. 5B for 19 kommuner i Viken og oppheving av statlig forskrift for 12 
kommuner i Viken, samt for Gran kommune i Innlandet, fra 12.04.2021 kl. 00. 

Se vedlagte anbefaling. 
 
Oppsummering 
 

 Helsedirektoratet anbefaler videreføring av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5A 

for følgende kommuner i Viken: Bærum, Asker, Drammen, Lier, Nannestad, Eidsvold, Nes, 

Ullensaker, Gjerdrum, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Moss, Råde, 

Fredrikstad, Sarpsborg og Rakkestad.  

 Helsedirektoratet anbefaler nedjustering av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften fra kapittel 

5A til kapittel 5B for følgende kommuner i Viken: Nittedal, Hurdal, Ringerike, Jevnaker, Lunner, 

Øvre Eiker, Kongsberg, Modum, Hole, Nesodden, Frogn, Vestby, Våler, Indre Østfold, Marker, 

Skiptvedt, Halden, Hvaler og Aurskog-Høland.  

 Helsedirektoratet anbefaler opphevelse av statlig forskrift for følgende kommuner i Viken: 

Hemsedal, Gol, Ål, Hol, Nesbyen, Flå, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal, Krødsherad og 

Aremark. 

 Helsedirektoratet anbefaler opphevelse av statlig forskrift for Gran kommune i Innlandet. 

 Tiltakene anbefales iverksatt fra 12.04.2021 kl. 00.00 med varighet til og med 25.04.2021. 

 Det ble avholdt møte med Statsforvalteren i Oslo og Viken, kommunene, FHI og 

Helsedirektoratet 08.04.2021 der situasjonen i Viken, og i Gran kommune i Innlandet, ble 

diskutert.  

 Helsedirektoratet og FHI mener det fortsatt er behov for strenge tiltak i store deler av Viken, 

men at situasjonen tilsier en mer differensiert tilnærming enn tidligere. 

 Kommunene må til enhver tid konkret vurdere behovet for lokale vedtak og anbefalinger i 
tillegg, avhengig av den lokale smittesituasjonen.  

Det planlegges nytt møte for å vurdere situasjonen innen utgangen av perioden. 
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Anbefaling om videreføring av statlig forskrift kap. 

5A for 20 kommuner i Viken, endring av forskrift 

til kap. 5B for 19 kommuner i Viken og oppheving 

av statlig forskrift for 12 kommuner i Viken, samt 

for Gran kommune i Innlandet, fra 12.04.2021 kl. 

00.00 

 

 

Oppsummering 
 Helsedirektoratet anbefaler videreføring av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5A for følgende 

kommuner i Viken: Bærum, Asker, Drammen, Lier, Nannestad, Eidsvold, Nes, Ullensaker, Gjerdrum, 

Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Moss, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og 

Rakkestad.  

 Helsedirektoratet anbefaler nedjustering av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften fra kapittel 5A til 

kapittel 5B for følgende kommuner i Viken: Nittedal, Hurdal, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Øvre Eiker, 

Kongsberg, Modum, Hole, Nesodden, Frogn, Vestby, Våler, Indre Østfold, Marker, Skiptvedt, Halden, Hvaler 

og Aurskog-Høland.  

 Helsedirektoratet anbefaler opphevelse av statlig forskrift for følgende kommuner i Viken: Hemsedal, Gol, Ål, 

Hol, Nesbyen, Flå, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal, Krødsherad og Aremark. 

 Helsedirektoratet anbefaler opphevelse av statlig forskrift for Gran kommune i Innlandet. 

 Tiltakene anbefales iverksatt fra 12.04.2021 kl. 00.00 med varighet til og med 25.04.2021. 

 Det ble avholdt møte med Statsforvalteren i Oslo og Viken, kommunene, FHI og Helsedirektoratet 

08.04.2021 der situasjonen i Viken, og i Gran kommune i Innlandet, ble diskutert.  

 Helsedirektoratet og FHI mener det fortsatt er behov for strenge tiltak i store deler av Viken, men at 

situasjonen tilsier en mer differensiert tilnærming enn tidligere. 

 Kommunene må til enhver tid konkret vurdere behovet for lokale vedtak og anbefalinger i tillegg, avhengig 
av den lokale smittesituasjonen.  

 Det planlegges nytt møte for å vurdere situasjonen innen utgangen av perioden.  

 

Situasjonsbeskrivelse og vurdering fra statsforvalter, kommunene og FHI 

Bakgrunn 
Kommunene i Viken, og Gran kommune i Innlandet, har vært underlagt tiltak i samsvar med covid-19-forskriften 

kapittel 5A fra og med 16.03.2021 etter vedvarende økning i smitte med den britiske virusvarianten og utfordret 

TISK-kapasitet. Torsdag 08.04.2021 ble det avholdt møter mellom Statsforvalteren i Oslo og Viken, kommunene i 

Viken og Gran kommune der Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helse Sør-Øst var til stede for å drøfte 

smittesituasjonen. Videre tiltak etter kapittel 5A og mulighet for lettelser i tiltaksnivå ble diskutert.  
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Overordnet situasjonsbeskrivelse 
Smittetallene i Oslo og Viken har vist en avflatning den siste tiden, noe som tyder på at tiltakene som ble innført 16. 

mars har effekt. Likevel ser man at flere regioner fortsatt har et høyt smittenivå sammenliknet med andre regioner i 

landet, med risikonivå 5 for Oslo og risikonivå 4-5 for Viken sett under ett. Man har heller ikke oversikt over 

eventuelle konsekvenser av påskeferien.  

Helse Sør-Øst informerte om det høyeste antall innleggelser av covid-19 pasienter siden pandemiens start. Ved flere 

av sykehusene i regionene har dette ført til en kraftig reduksjon i elektiv kirurgisk drift.  

Oslo beskriver en vedvarende krevende smittesituasjon med behov for å videreføre strenge tiltak.  

Flere kommuner i Viken rapporterer fortsatt om uoversiktlig smittesituasjon og behov for videre strenge tiltak. 

Spesielt er dette tilfellet for flere kommuner på Romerike, der Gjerdrum har en økende tendens, mens kommunene 

rundt fortsatt har et høyt smittetrykk med antall nye tilfeller per 14 dager per 100 000 innbyggere opp mot 945 

(Rælingen kommune). I Asker, Bærum og Drammen ligger smittetallene fortsatt høyt og situasjonen er uoversiktlig. 

Det samme rapporteres i andre Oslo-nære kommuner samt i Sarpsborg. Kommunene uttrykker samtidig stor 

bekymring for konsekvensene av kapittel 5A tiltak for næringslivet i kommunene, spesielt for små butikker og 

blomsterbutikker/hagesentre. I tillegg ble det formidlet bekymring for toppidrett, universiteter/høgskoler og 

voksenopplæringstilbud for flyktninger. Behovet for en samordning med nærliggende kommuner og spesielt med 

Oslo, ble poengtert. 

Gran kommune i Innlandet fylke har opplyst at de ikke ønsker videre statlig regional samordning med kommunene i 

Viken, og at det er har vedtatt lokal forskrift med tiltak i tråd med covid-19-forskriften kap. 5B med ikrafttredelse 

12.04.2021 kl. 00.00. 

Statsforvalters vurdering 
Mange av kommunene i Viken er bekymret for smittesituasjonen, og ser behovet for en videreføring av 

strenge tiltak og fortsatt regional tilnærming. En del kommuner ser viktigheten av å videreføre tiltak etter 

kapittel 5A, men ønsker en harmonisering med Oslo kommunes forskrift da de ser at ulike tiltak i 

nærliggende regioner er krevende. Statsforvalter skriver: 

"Tilbakemeldingen fra Statsforvalteren sier: Kommunene har sterkt understreket behovet for harmonisering 

av bestemmelsene i kap. 5A og Oslo kommunens forskrift, spesielt vedr. blomsterforretninger/gartnerier, 

toppidrett og høgskoler/universitet. Statsforvalteren støtter dette. Det er krevende når kommuner med 

behov for særlig høyt tiltaksnivå har ulike tiltak, slik situasjonen er mellom Oslo og Viken-kommunene pr. nå. 

Mangel på harmonisering gjør kommunikasjonen rundt tiltakene krevende for alle aktører, og kan ha 

betydning for etterlevelsen av reglene. 

Viktig å merke seg at flere kommuner synes varighet på tre uker er lenge. Alternativet kan være 3 uker og 

med vurdering etter 2. uke, ev. varighet 2 uker." 

Under følger kopi av tabell fra Statsforvalters anbefaling: 

Nasjonale tiltak tilsvarende 

særlig høyt nivå (kap. 5A) 

Nasjonale tiltak tilsvarende 

høyt nivå (kap. 5B) 

Kun nasjonale bestemmelser 

og ev. lokale forskrifter 

1. Oslo 
2. Bærum 
3. Asker 
4. Drammen 
5. Lier 
6. Nannestad 
7. Eidsvoll 

22. Nittedal 
23. Hurdal 
24. Ringerike 
25. Jevnaker 
26. Lunner 
27. Aurskog Høland 
28. Øvre Eiker 

41. Hemsedal 
42. Gol 
43. Ål 
44. Hol 
45. Nesbyen 
46. Flå 
47. Nore og Uvdal 
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8. Nes 
9. Ullensaker 
10. Gjerdrum 
11. Lillestrøm 
12. Lørenskog 
13. Rælingen 
14. Enebakk 
15. Nordre Follo 
16. Ås 
17. Rakkestad 
18. Moss 
19. Råde 
20. Sarpsborg 
21. Fredrikstad 

29. Kongsberg 
30. Modum 
31. Hole 
32. Nesodden 
33. Frogn 
34. Vestby 
35. Våler 
36. Indre Østfold 
37. Marker 
38. Skiptvet 
39. Halden 
40. Hvaler 

48. Rollag 
49. Flesberg 
50. Sigdal 
51. Krødsherad 
52. Gran (Innlandet) 
53. Aremark 

 

Folkehelseinstituttets vurderinger 
FHIs oppsummering: 
 

Smittenivået er fortsatt høyt i mange kommuner i Viken.  

Folkehelseinstituttet anbefaler at det videreføres høyt tiltaksnivå i flere kommuner i Viken under covid-19-
forskriften.   

 Tiltaksnivå 5A er fortsatt aktuelt for utbruddsområder (kommuner med pågående utbrudd eller 
vedvarende høyt smittetall). 

 Tiltaksnivå 5B eller 5Cer aktuelt for kommuner i omkringliggende områder (kommuner i nærheten av 
utbruddsområder med lavt eller moderat smittetall). 

 Bortfall av regulering etter paragraf 5 og overgang til de generelle nasjonale tiltakene, evt. med 
enkelte målrettede lokale tiltak i lokale forskrifter, er aktuelle for kommuner med lave smittetall og 
begrenset kontakt med utbruddsområdene.  
 

Vi anbefaler at tiltakene vurderes på nytt etter 3 uker, det vil si mot slutten av uke 17. Både tiltaksnivået og 
forholdsmessigheten bør revurderes etter 3 uker.  

Tiltak i skoler og barnehager bør vurderes lokalt og ikke i nasjonal forskrift for større regioner. For å gi 
kommunene bedre vurderingsgrunnlag for å gå til rødt nivå i skoler og eventuelt barnehager, laget 
Folkehelseinstituttet et sett kriterier som kunne brukes som veiledere for denne avgjørelsen.  

 
FHIs vurdering er vedlagt i sin helhet. FHI informerer i telefon 08.04.2021 at de støtter Statsforvalterens innstilling. 

Helsedirektoratets vurderinger og anbefaling 

Behovet for regionale, koordinerende eller lokale tiltak, jf. smittevernloven § 4-1 annet ledd 
Etter smittevernloven § 4-1 annet ledd kan Helsedirektoratet treffe vedtak som nevnt i første ledd for hele landet 

eller for deler av landet ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom og når det er avgjørende å få 

satt tiltak i verk raskt for å motvirke overføring av sykdommen. Bruk av tiltakspakkene i covid-19 forskriften kap. 5A-

C bør vurderes i følgende situasjoner: 

 Der hastegraden gjør det nødvendig med rask og koordinert regulering, eller der vedtaksprosessene i 

kommunene tar for lang tid, 

 Der kommuner med nokså like behov i samme region ønsker ulike tiltak. 

 Der det er tvil om hvorvidt tiltaksnivået i et område er tilstrekkelig til å slå ned smitten, 

 Dersom andre nasjonale hensyn tilsier det, eksempelvis kapasiteten i spesialisthelsetjenesten. 
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Den britiske virusvarianten har nå vært dominerende i Viken over en periode. Smitten ligger fortsatt svært høyt i 

mange kommuner. Mange kommuner rapporterer fortsatt om smitteutbrudd som det er krevende å få oversikt over.  

Antall sykehusinnleggelser i Helse Sør-Øst er nå på det høyeste det har vært under hele pandemien. Dette har ført til 

en kraftig reduksjon i elektiv kirurgisk aktivitet ved flere av sykehusene i regionen. Dersom dette opprettholdes over 

tid, vil ventetiden på nødvendig helsehjelp i regionen stige kraftig. 

Viken har flere bo- og arbeidsmarkedsregioner med tett kontakt mellom mennesker. I tillegg ligger mange 

kommuner nær Oslo. Det er stor mobilitet både gjennom arbeid og for barn og unge i skole og fritidsaktiviteter. Det 

er stor bruk av offentlig transport på tvers av kommunegrenser. Det er behov for å iverksette koordinerte kontakt- 

og mobilitetsreduserende tiltak i utbruddskommunene og deres nabokommuner, og å tenke helhetlig på tvers av 

kommuner og bo- og arbeidsregioner. Antallet berørte kommuner gjør at lokale koordinerende prosesser er 

tidkrevende og utfordrende. Ukontrollert spredning vil ha konsekvenser for hele landet. Fra Oslo kommune er det 

opplyst at de vil videreføre strenge lokale tiltak.  

Basert på dette er det Helsedirektoratets vurdering er at vilkårene i smittevernloven § 4-1 er oppfylt. 

Særlig om valg av tiltaksnivå, forholdsmessighetsvurdering 

Etter smittevernloven § 1-5 skal tiltak være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av 

hensyn til smittevernet og fremstå tjenlige etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det 

også legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. 

I samsvar med anmodning fra Statsforvalter og anbefalingen fra FHI, og basert på situasjonen i kommunene, 

vurderer Helsedirektoratet at det er nødvendig med en videreføring av tiltak i tråd med covid-19 forskriften kapittel 

5A for kommuner med pågående utbrudd eller vedvarende høye smittetall. Tiltaksnivået vurderes videre å kunne 

endres til kapittel 5B for kommuner med lavt eller moderate smittetall i omkringliggende kommuner. For kommuner 

med lite smitte og lite kontakt med utbruddskommunene vurderes at det ikke er grunnlag for videreføring av tiltak 

etter covid-19-forskriften kap. 5A til 5C.  

For kommunene der tiltak etter kap. 5A anbefales videreført, viser Helsedirektoratet at tiltak etter covid-19 

forskriften kapittel 5A har vist seg egnet til å slå ned utbrudd med engelsk variant ved flere tidligere utbrudd med 

nye virusvarianter. Det er videre ønskelig å lette på tiltaksnivået der dette er mulig. Etter dette vurderer 

Helsedirektoratet at de anbefalte videre tiltakene er nødvendige og forholdsmessige. 

Helsedirektoratet støtter kommunenes ønske om å kunne justere tiltaksnivået etter 14. dager. Vi anbefaler derfor en 

varighet at tiltak til og med 26.04.2021, men en ny vurdering av situasjonen før dette.  

Samlet anbefaling 
 Helsedirektoratet anbefaler videreføring av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5A for følgende 

kommuner i Viken: Bærum, Asker, Drammen, Lier, Nannestad, Eidsvold, Nes, Ullensaker, Gjerdrum, 

Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Moss, Råde, Fredrikstad, Sarpsborg og 

Rakkestad.  

 Helsedirektoratet anbefaler overgang til tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B for følgende 

kommuner i Viken: Nittedal, Hurdal, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Øvre Eiker, Kongsberg, Modum, Hole, 

Nesodden, Frogn, Vestby, Våler, Indre Østfold, Marker, Skiptvedt, Halden, Hvaler og Aurskog-Høland.  

 Helsedirektoratet anbefaler opphevelse av statlig forskrift for følgende kommuner i Viken: Hemsedal, Gol, Ål, 

Hol, Nesbyen, Flå, Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Sigdal, Krødsherad og Aremark. 

 Helsedirektoratet anbefaler opphevelse av statlig forskrift for Gran kommune i Innlandet. 

Det ovenstående anbefales iverksatt med virkning fra 12.04.2021 kl. 00.00, og med varighet til og med 26.04.2021.  
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Vedlegg  
Anbefaling fra Stasforvalter med vedlegg 

Trend i smittetilfeller fra FHI 

Vedtak fra Gran kommune 



Fra: Pålsrud, Espen <fmosesp@statsforvalteren.no>  
Sendt: torsdag 8. april 2021 17:23 
Til: Steinar Olsen <Steinar.Olsen@helsedir.no>; Andreas Skulberg <Andreas.Skulberg@helsedir.no> 
Kopi: Skjerven-Martinsen, Marianne <fmbumsm@statsforvalteren.no>; Fisknes, Hanne 
<fmbuhfi@statsforvalteren.no>; Hollup, Geir Henning <fmosghh@statsforvalteren.no>; Vestrheim, 
Didrik Frimann <DidrikFrimann.Vestrheim@fhi.no>; Mohammed.Umaer.Naseer@fhi.no; Macdonald, 
Emily Ann <EmilyAnn.MacDonald@fhi.no>; Haugland, Valgerd Svarstad 
<fmoavsh@statsforvalteren.no>; Aleksandersen, Ingvild <inale@statsforvalteren.no>; 
sfovberedskap@statsforvalteren.no 
Emne: Oppdatert innspill til Hdir etter møtet med kommunene 
 
Hei, viser til arbeidsmøtet nå nettopp. Her har vi laget et oppdatert innspill. Dette er basert på FHIs 
smittevernfaglige råd og kommunens vurderinger om tiltaksnivå i møtet i dag. 
 
Innholdet i tabellen er også vist på vedlagte kart. 
 
 
Kommunene har sterkt understreket behovet for harmonisering av bestemmelsene i kap. 5A og Oslo 
kommunens forskrift, spesielt vedr. blomsterforretninger/gartnerier, toppidrett og 
høgskoler/universitet. Statsforvalteren støtter dette. Det er krevende når kommuner med behov for 
særlig høyt tiltaksnivå har ulike tiltak, slik situasjonen er mellom Oslo og Viken-kommunene pr. nå. 
Mangel på harmonisering gjør kommunikasjonen rundt tiltakene krevende for alle aktører, og kan ha 
betydning for etterlevelsen av reglene. 
 
Viktig å merke seg at flere kommuner synes varighet på tre uker er lenge. Alternativet kan være 3 
uker og med vurdering etter 2. uke, ev. varighet 2 uker. 
 
 

Nasjonale tiltak tilsvarende 
særlig høyt nivå 

Nasjonale tiltak tilsvarende 
høyt nivå 

Kun nasjonale bestemmelser 
og ev. lokale forskrifter 

1. Oslo 
2. Bærum 
3. Asker 
4. Drammen 
5. Lier 

 
6. Nannestad 
7. Eidsvoll 
8. Nes 
9. Ullensaker 
10. Gjerdrum 

 
11. Lillestrøm 
12. Lørenskog 
13. Rælingen 
14. Enebakk 
15. Nordre Follo 
16. Ås 

 
17. Rakkestad 
18. Moss 

22. Nittedal 
23. Hurdal 
24. Ringerike 
25. Jevnaker 
26. Lunner 
27. Aurskog Høland 

 
28. Øvre Eiker 
29. Kongsberg 
30. Modum 
31. Hole 

 
32. Nesodden 
33. Frogn 
34. Vestby 
35. Våler 
36. Indre Østfold 
37. Marker 
38. Skiptvet 
39. Halden 
40. Hvaler 

41. Hemsedal 
42. Gol 
43. Ål 
44. Hol 
45. Nesbyen 
46. Flå 
47. Nore og Uvdal 
48. Rollag 
49. Flesberg 
50. Sigdal 
51. Krødsherad 

 
52. Gran (Innlandet) 

 
53. Aremark 

 

mailto:fmosesp@statsforvalteren.no
mailto:Steinar.Olsen@helsedir.no
mailto:Andreas.Skulberg@helsedir.no
mailto:fmbumsm@statsforvalteren.no
mailto:fmbuhfi@statsforvalteren.no
mailto:fmosghh@statsforvalteren.no
mailto:DidrikFrimann.Vestrheim@fhi.no
mailto:Mohammed.Umaer.Naseer@fhi.no
mailto:EmilyAnn.MacDonald@fhi.no
mailto:fmoavsh@statsforvalteren.no
mailto:inale@statsforvalteren.no
mailto:sfovberedskap@statsforvalteren.no


19. Råde 
20. Sarpsborg 
21. Fredrikstad 

 
 
 

 
 
 

Med vennlig hilsen 

Espen Pålsrud 

direktør 

 

stab for samordning, beredskap og prosjekt 

Telefon: 

Mobil: 

E-post: 

Web: 

69 24 70 54 

97 64 10 65 

fmosesp@statsforvalteren.no 

www.statsforvalteren.no/ov 
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Nasjonale tiltak tilsvarende særlig høyt nivå

Nasjonale tiltak tilsvarende høyt nivå

Nasjonale bestemmelser og eventuell lokal forskrift



Smittetrend covid-19
Oslo og Viken

08.04.21



14d insidens etter fylke, uke 10 til uke 14





Antall tilfeller og 14d insidens i Viken, uke 10-14, 2021



Antall tilfeller og 14d insidens i Oslo, uke 10-14, 2021



Utvalgte indikatorer for smittetrend Viken og Oslo



Aldersfordeling smittetilfeller Viken og Oslo



Trend antall smittetilfeller i Oslo etter bydel



Trend antall smittetilfeller i Viken etter kommune



* Antall <= 10



Foreløpige vurderinger om tiltak i Viken fylke

• Smittenivået er fortsatt høyt i mange kommuner i Viken 

• Folkehelseinstituttet anbefaler at det videreføres høyt tiltaksnivå i flere kommuner i 
Viken under covid-19-forskriften.  
• Tiltaksnivå 5A er fortsatt aktuelt for utbruddsområder (kommuner med pågående utbrudd eller 

vedvarende høyt smittetall) 
• Tiltaksnivå 5B eller 5C er aktuelt for kommuner i omkringliggende områder (kommuner i nærheten 

av utbruddsområder med lavt eller moderat smittetall) 
• Bortfall av regulering etter paragraf 5 og overgang til de generelle nasjonale tiltakene, evt. med 

enkelte målrettede lokale tiltak i lokale forskrifter, er aktuelle for kommuner med lave smittetall og 
begrenset kontakt med utbruddsområdene. 

• Vi anbefaler at tiltakene vurderes på nytt etter 3 uker, dvs mot slutten av uke 17. Både 
tiltaksnivået og forholdsmessigheten bør revurderes etter 3 uker. 

• Tiltak i skoler og barnehager bør vurderes lokalt og ikke i nasjonal forskrift for større 
regioner. For å gi kommunene bedre vurderingsgrunnlag for å gå til rødt nivå i skoler og 
eventuelt barnehager, laget Folkehelseinstituttet et sett kriterier som kunne brukes som 
veiledere for denne avgjørelsen. 



Fra: Lund, Asbjørn <fmopalu@statsforvalteren.no>  
Sendt: torsdag 8. april 2021 13:21 
Til: Beredskap Hdir <Beredskap.Hdir@helsedir.no>; sfovberedskap@statsforvalteren.no 
Kopi: utbrudd <utbrudd@fhi.no>; Vold, Line <Line.Vold@fhi.no>; Espen Rostrup Nakstad 
<Espen.Rostrup.Nakstad@helsedir.no>; FMIN CIM Products <sfin@dsb-cim.no> 
Emne: Gran kommune - Vurdering av tiltaksnivå etter nasjonal forskrift  
 
Se vedtak i Gran kommune under. 
 

Med vennlig hilsen 

Asbjørn Lund 

fylkesberedskapssjef 

 

Telefon: 

Mobil: 

E-post: 

Web: 

61 26 60 40 

91 16 26 51 

fmopalu@statsforvalteren.no 

www.statsforvalteren.no/in 

 
Fra: Leif Arne Vesteraas <Leif.Arne.Vesteraas@gran.kommune.no>  
Sendt: torsdag 8. april 2021 13:14 
Til: *SFIN Beredskap <sfinberedskap@statsforvalteren.no> 
Kopi: Lund, Asbjørn <fmopalu@statsforvalteren.no> 
Emne: SV: Vurdering av tiltaksnivå etter nasjonal forskrift  
 
Hei  
Gran formannskap gjorde i dag følgende enstemmige vedtak: 
 

1. Gran kommune ber Statsforvalteren i Oslo og Viken og i Innlandet om ikke å følge Viken 
videre med regionale tiltak, fra og med mandag 12. april 2021.  

2. Formannskapet vedtar vedlagte forskrift om forebygging av koronasmitte med følgende 
endring av § 6 ikrafttredelse og varighet: «Denne forskriften trer i kraft fra mandag 12. april 
2021 kl 00:00, og gjelder frem til og med 19. april 2021.» 

3. Den lokale forskriften innebærer at Gran kommune innfører alle tiltak og anbefalinger som 
beskrevet i covid-19-forskriften, kapittel 5B. 

 
Ber om at dette formidles til helsedirektoratet før de skal gi sin tilbakemelding med tanke på til 
regjeringen om videre tiltaksnivå i regional forskrift. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Leif Arne Vesteraas 
Kommunalsjef kultur og samfunn 
  
97728239 
leif.arne.vesteraas@gran.kommune.no 
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www.gran.kommune.no 
postmottak@gran.kommune.no 

61 33 84 00 
Rådhusvegen 39, 2770 Jaren  

 
Post til Gran kommune bes sendt til postmottak@gran.kommune.no 
 
 
 
Fra: Leif Arne Vesteraas  
Sendt: torsdag 8. april 2021 10:50 
Til: 'fminberedskap@fylkesmannen.no' <fminberedskap@fylkesmannen.no> 
Kopi: 'fmopalu@statsforvalteren.no' <fmopalu@statsforvalteren.no> 
Emne: Vurdering av tiltaksnivå etter nasjonal forskrift  
 
Hei 
Viser til møtet med Statsforvalterein i Viken og Oslo og orienteringen som er gitt for tilbakemelding 
for vedtak i regjeringen om tiltaksnivå etter covid 19 forskriftens kapittel 5 
 
Gran kommune ber Statsforvalterene i Oslo og Viken og i Innlandet om ikke å følge Viken videre i 
Tiltaksnivå A, Gran kommune vil vurdere egen lokal forskrift tilpasset et tilsvarende nivå som kapittel 
5B.  
 
Vil be om at dette formidles til Helsedirektoratet i dag. 
 
Med vennlig hilsen 
Leif Arne Vesteraas 
Kommunalsjef kultur og samfunn 
  
97728239 
leif.arne.vesteraas@gran.kommune.no 
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Post til Gran kommune bes sendt til postmottak@gran.kommune.no 
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