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Anbefaling om nasjonalt fastsatte regionale tiltak i
ytterligere kommuner i Viken fylke
Oppsummering


Helsedirektoratet og FHI anbefaler at flere kommuner i Viken inkluderes i covid-19-forskriften § 16a,
slik at de nasjonalt fastsatte regionale tiltakene som er fastsatt i kapittel 5A i covid-19-forskriften
også gjelder i følgende kommuner: Drammen og Lier.

Anbefalingen er utarbeidet på grunnlag anbefaling fra Statsforvalter i Oslo og Viken. Helsedirektoratet har forelagt
denne anbefalingen for Folkehelseinstituttet, som støtter Statsforvalters vurderinger.

Vurdering fra Statsforvalter i Oslo og Viken
SFOV har fått inn anmodning fra kommunene Drammen og Lier (tilnærmet likelydende tekst, så de er
samordnet i sin anmodning, se tekst lengre ned i eposten) der de ønsker en ny vurdering av hvorvidt
kommunene bør omfattes av de nye tiltakene i covid-19 forskriftens kap 5a - Forsterkede regionale
smitteverntiltak for Oslo kommune og enkelte kommuner i Innlandet og Viken fylke.
SFOV ber Hdir behandle anmodningen.
SFOV anbefaler at disse kommunene (Drammen og Lier) bør innlemmes i kapittel 5a.
Anmodning fra kommunene:
Drammen kommune
Drammen kommune har i dag hatt møte med Drammen sykehus om situasjonen. Pandemien gjør situasjonen
krevende og dette er en utvikling som har forsterket seg for hver dag, denne uken. Etter det vi er kjent med vil
denne vurderingen kommuniseres fra Vestre Viken og Drammen kommune vil også gjøre oppmerksom på
denne utviklingen.
Drammen kommune vil med dette anmode om at nasjonale myndigheter ser på den nye informasjonen og
gjør en ny forholdsmessighetsvurdering for vårt område og konkret vurderer om Drammen kommune bør med
i de regionale smitteverntiltakene i Oslo og Viken.

Lier kommune:
Lier kommune har i dag mottatt informasjon fra Drammen sykehus om situasjonen der. Pandemien gjør
situasjonen ved sykehuset krevende, og dette er en utvikling som har forsterket seg daglig denne uken.
Sykehuset er i gul beredskap, og ber nå kommunene i nedslagsfeltet om å ta nødvendige grep for å redusere
smittespredningen. Etter det vi er kjent med vil denne vurderingen kommuniseres fra Vestre Viken, og Lier
kommune vil også gjøre oppmerksom på denne utviklingen.
Lier kommune vil med dette anmode om at nasjonale myndigheter ser på den nye informasjonen og gjør en
ny forholdsmessighetsvurdering for vårt område. Vi ber om at det konkret vurderes om Lier kommune bør
innlemmes i de regionale smitteverntiltakene for Oslo og Viken.

Faglig underlag fra Folkehelseinstituttet
Gjennom en prosess ledet av Statsforvalteren i Oslo og Viken fikk kommunene i Viken anledning til å gi
innspill om å bli omfattet av den nasjonale forskriften på grunnlag av lokal vurdering av smittesituasjonen i
kommunen, belastningen på helsetjenestene, konsekvenser av tiltakene og behovet for regionalt
samordnede tiltak.
FHI støtter vurderingen som er gjort lokalt i disse kommunene om behov for tiltak.
FHI mener at den lokale helhetsvurdering av situasjonen bør legges til grunn for kommunenes beslutning og
tiltak. Behovet for en forenklet kommunikasjon av likelydende råd og regler i regionen kan også vektlegges i
denne vurderingen. Det er kommunene selv som best kan vurdere hvordan befolkningen vil oppfatte og
etterleve anbefalinger og regulering, og i hvilken grad kommunikasjonsbehovet skal vektlegges.
FHI har anbefalt at lokale og regionale tiltak vurderes fortløpende. Kommuner som har behov for mer tid til å
gjøre vurderinger og ikke blir omfattet av nasjonal forskrift fra 03.12.21 kan gjøre løpende vurdereringer av
situasjonen lokalt. Disse kommunene bør få anledning til å anmode om å tas inn i forskriftens virkeområde
dersom det er forholdsmessig og nødvendig på grunnlag av deres vurdering av den lokale situasjonen,
belastning på helsetjenestene og behov for samordning.
FHI støtter den lokale vurderingen som er gjort av Drammen og Lier.

Helsedirektoratets vurdering
Etter smittevernloven § 4-1 annet ledd kan sentrale myndigheter 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 i verk tiltak raskt for å motvirke overføring av sykdommen.
Helsedirektoratet viser til Strategi og beredskapsplan for håndtering av covid-19-pandemien av 30. november 2021
der det blant annet går fram at statsforvalter ved behov skal bidra til samordning mellom kommuner. Dersom den
negative utviklingen er nasjonal eller situasjonen tilsier innføring av regionale tiltak, vil Helsedirektoratet og
Folkehelseinstituttet gi råd til Helse- og omsorgsdepartementet og regjeringen.
Regionale tiltak bør benyttes der hastegraden gjør det nødvendig med rask og koordinert regulering, eller der
prosessen for vedtak i kommunene tar for lang tid, eller der kommuner med nokså like behov i same region ønsker
ulike tiltak. Regionale tiltak bør også benyttes der det er tvil om tiltaksnivået i et område er tilstrekkelig til å slå ned
smitten eller dersom andre nasjonale hensyn tilsier det, eksempelvis kapasiteten i spesialisthelsetjenestene.
Smittesituasjonen i Oslo og Viken tilsier at det har vært nødvendig å treffe tiltak etter smittevernloven § 4-1 andre
ledd for regionen. Helsedirektoratet og FHI har fulgt utviklingen i smittesituasjonen i Oslo og Viken over de siste
ukene. Smittetrykket har økt, og antall innleggelser i sykehusene har også økt. Både kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten rapporterer om store kapasitetsutfordringer. Utbruddet med omikronvarianten i Oslo om
forgreninger til kommuner rundt, gjør at behovet for å snu smittetrenden og få raskt kontroll over situasjonen i
regionen er større enn tidligere.
I vedtaket regjeringen gikk ut med 2.desember 2021 om tiltakspakke i forbindelse med omikronutbruddet i Oslo, ble
kommuner i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus omfattet. Situasjonen endrer seg raskt, og
Statsforvalteren i Oslo og Viken har informert om økende bekymring for kapasiteten også ved andre helseforetak i
regionen. De er også bekymret for at smittetrykket er høyt og stigende med utfordret kapasitet i kommuner i
opptaksområdene til disse helseforetakene. For å snu smittetrenden og få raskt kontroll også i opptaksområdene til
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de andre helseforetakene, anbefaler Statsforvalteren i Oslo og Viken at andre kommuner med tilsvarende
smittesituasjon også inkluderes i forskriften.
I møtet avholdt 2.desember beskriver Vestre Viken en svært utfordret situasjon. De er i gul beredskap og er
bekymret over situasjonen fremover. Både Drammen og Lier kommune har høye smittetall. I tillegg ligger de i
nærhet til kommuner med kjent omikronutbrudd. Fra tidligere i pandemien vet vi at det er stor mobilitet i regionen
inn mot Oslo, slik at det er en stor fordel å ha likelydende tiltak i hele regionen. Etter en vurdering av kommunene
Drammen og Lier, anbefaler Helsedirektoratet på bakgrunn av anbefaling fra statsforvalter og FHI, at disse
kommunene innlemmes i vedtaket for regionen. Regionen har flere bo- og arbeidsmarkedsregioner med tett kontakt
mellom mennesker og høy grad av mobilitet over kommunegrenser.
Helsedirektoratet legger til grunn Statsforvalters vurdering av at det er nødvendig og forholdsmessig å innføre de
nasjonalt fastsatte regionale tiltakene i Drammen og Lier, og viser til begrunnelsen over. FHI støtter denne
vurderingen, se over.
Helsedirektoratet vurderer derfor at følgende kommuner bør inkluderes i covid-19-forskriften § 16a: Drammen og
Lier.

Helsedirektoratets anbefaling
Helsedirektoratet og FHI anbefaler at flere kommuner i Viken inkluderes i covid-19-forskriften § 16a, slik at de
nasjonalt fastsatte regionale tiltakene som er fastsatt i kapittel 5A i covid-19-forskriften også gjelder i følgende
kommuner: Drammen og Lier.
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