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Anbefaling om videreføring av statlig forskrift kap. 5A for Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og 
Ullensaker, nedjustering eller videreføring av forskrift kap. 5B for 17 kommuner i Viken og 
oppheving av statlig forskrift for 18 kommuner i Viken fra 26.04.20 

Se vedlagte anbefaling. 
 
OPPSUMMERING 

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

for følgende kommuner i Viken: Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker. 

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

5A til kapittel 5B eller videreføring av tiltak etter kapittel 5B for følgende kommuner i Viken, 

eventuelt med tillegg av lokale mobilitets- og kontaktreduserende tiltak etter den lokale og 

regionale smittesituasjonen: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby, Ås, 

Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, Sarpsborg, Asker, Bærum, Drammen, Lier, Eidsvoll og 

Nannestad. 

 Helsedirektoratet anbefaler opphevelse av statlig regulering etter covid-19-forskriften  for 

følgende kommuner i Viken: Aurskog-Høland, Gjerdrum, Hole, Hurdal, Hvaler, Jevnaker, 

Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nes, Nesodden, Nittedal, Rakkestad, Ringerike, Skiptvet, 

Våler og Øvre Eiker. 

 Videreføring eller endring av tiltaksnivå anbefales fra 26.04.2021 kl. 00.00 med varighet til og 

med 09.05.2021. 

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

Helsedirektoratet 20.04.2021 og 21.04.2021 der situasjonen i Viken ble diskutert.  

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

at regional regulering er nødvendig. 

 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 i Viken om en uke. 
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Anbefaling om videreføring av statlig forskrift kap. 

5A for Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og 

Ullensaker, nedjustering eller videreføring av 

forskrift kap. 5B for 17 kommuner i Viken og 

oppheving av statlig forskrift for 18 kommuner i 

Viken fra 26.04.2021 kl. 00.00 
 

 

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

kommuner i Viken: Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker. 

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

kapittel 5B eller videreføring av tiltak etter kapittel 5B for følgende kommuner i Viken, eventuelt med tillegg 

av lokale mobilitets- og kontaktreduserende tiltak etter den lokale og regionale smittesituasjonen: Enebakk, 

Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby, Ås, Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, Sarpsborg, Asker, Bærum, 

Drammen, Lier, Eidsvoll og Nannestad. 

 Helsedirektoratet anbefaler opphevelse av statlig regulering etter covid-19-forskriften  for følgende 

kommuner i Viken: Aurskog-Høland, Gjerdrum, Hole, Hurdal, Hvaler, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, 

Modum, Nes, Nesodden, Nittedal, Rakkestad, Ringerike, Skiptvet, Våler og Øvre Eiker. 

 Videreføring eller endring av tiltaksnivå anbefales fra 26.04.2021 kl. 00.00 med varighet til og med 

09.05.2021. 

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

20.04.2021 og 21.04.2021 der situasjonen i Viken ble diskutert.  

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

regulering er nødvendig. 

 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 i Viken om en uke.  

 

Situasjonsbeskrivelse og vurdering fra statsforvalter, kommunene og FHI 

Bakgrunn 
Mange kommuner i Viken har vært underlagt tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5A og 5B fra og med 

16.03.2021 etter vedvarende økning i smitte med den britiske virusvarianten. Torsdag 08.04.2021 ble tiltaksnivået 

justert. Følgende kommuner har i dag tiltak etter kapittel 5A: Bærum, Asker, Drammen, Lier, Nannestad, Eidsvold, 

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

Sarpsborg og Rakkestad. Følgende kommuner har i dag tiltak etter kapittel 5B: Nittedal, Hurdal, Ringerike, Jevnaker, 
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Lunner, Øvre Eiker, Kongsberg, Modum, Hole, Nesodden, Frogn, Vestby, Våler, Indre Østfold, Marker, Skiptvedt, 

Halden, Hvaler og Aurskog-Høland. Tiltakene ble iverksatt 12.04.2021 og varer til og med 25.04.2021. 

 

Overordnet situasjonsbeskrivelse 
Smittetallene i Viken har, som i resten av landet, vist en nedgang den siste tiden. Foreløpige tall for uke 15 tyder på 

en nesten halvering av antall smittede sammenliknet med uken før, og det ser ut til at de nasjonale tiltakene har 

virket etter sin hensikt. Det ser ikke ut som om påskeferien har gitt noen økning. Likevel er smittetallet fortsatt høyt i 

enkelte kommuner, spesielt i kommuner som grenser opp mot Oslo Øst, og situasjonen er ikke fullstendig under 

kontroll der.  

Smittesituasjonen i enkelte kommuner/områder 
Kommunene vurderes her regionvis: 

Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker: 

I disse kommunene er smittepresset fortsatt høyt med en 14. dagers insidens på 358 – 472/100 000. Rælingen 

oppfatter at de har fått kontroll på et vanskelig utbrudd de hadde ved forrige gjennomgang. Ullensaker opplever en 

økning, Lørenskog har høye smittetall og mye ukjent smittevei og Lillestrøm synes de fortsatt har en krevende 

situasjon. Disse kommunene er enige om at det er viktig med samordning i regionen og at det er vanskelig å lage 

lokale tiltak som er strenge nok. 

 
Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby, Ås  
Denne regionen er preget av fortsatt noe høye smittetall (14-dagers insidens på 220- 570/100 000), men nedgang og 

stort sett oversiktlige forhold. Hovedutfordringen den siste perioden har vært ulike tiltak i kommunene i regionen, 

slik at det har vært høyere mobilitet over kommunegrensene enn ønskelig. Alle kommunene presiserer derfor 

behovet for samordning i regionen, og at 5A er for høyt.  

Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, Sarpsborg  
I denne regionen har spesielt Sarpsborg fortsatt høye smittetall med 14-dagers insidens på 284/100 000 og behov for 

å vedta lokale forskrifter dersom de skal ut av kapittel 5A. Samlet mener nevnte kommuner at kapittel 5B med lokale 

tiltak er forholdsmessig, og anser regional samordning som avgjørende for å få god etterlevelse av tiltakene i 

regionen. 

Asker, Bærum, Drammen, Lier  
Regionen er preget av fortsatt litt høye smittetall (14- dagers insidens på 125- 246/100 000 innbyggere), men 
nedadgående tendens og nokså god kontroll. I Asker er det funnet 45 tilfeller med sørafrikansk virusvariant hvorav 
en klynge i et ungdomsmiljø som fortsatt er uoversiktlig. Alle kommunene mener nå at kapittel 5B er forholdsmessig, 
men at de vil trenge lokale tiltak i tillegg. Dette er de klare til å vedta, og nevnte kommuner vil samordne lokale tiltak 
regionen for å redusere faren for økt mobilitet.  
 
Eidsvoll, Nannestad  
Nannestad har fortsatt høye smittetall (14-dagers insidens på 404/100 000 innbyggere), men dette skyldes 

hovedsakelig utbrudd på arbeidsplass i nabokommune. Eidsvoll mener egentlig de er klare for å gå over på nasjonale 

tiltak, men på grunn av noe usikker situasjon og nærhet til kommuner med mye smitte, anbefales tiltak etter kapittel 

5B. 

Aurskog-Høland, Gjerdrum, Hole, Hurdal, Hvaler, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nes, Nesodden, 
Nittedal, Rakkestad, Ringerike, Skiptvet, Våler, Øvre Eiker  
Disse kommunene har nå lite smittetrykk, god oversikt over smitteveier og god TISK kapasitet. De ønsker ikke lenger 
å være innlemmet i covid-19-forskriften kapittel 5A-C, og mener de vil kunne håndtere smittenivået i kommunen 
med lokale tiltak. Rakkestad har spesielt ytret ønske om å gå raskere ut at nasjonal forskrift tidligere enn den 25.4. 
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Statsforvalters tilbakemelding 

Statsforvalter i Oslo og Viken støtter at det legges smittefaglige vurderinger til grunn for anbefaling av tiltaksnivå. 

Etter å ha hatt ekstra korrespondanse med enkelte kommuner, formidler Stasforvalter at følgende kommuner er 

uenige i tiltaksnivået:  

- Ullensaker, Lillestrøm og Rælingen mener videreføring av kapittel 5A ikke er forholdsmessig, og ønsker 

nedjustering til kapittel 5B. 

- Ås og Indre Østfold mener tiltaksnivå 5C er me 

- Eidsvoll mener det ikke er forholdsmessig å fortsette i kapittel 5B. 

- Nannestad har formannskapsvedtak på at de mener kapittel 5C er mest forholdsmessig i kommunen.st 

forholdsmessig.  

- Frogn kommune er enig i at tiltak etter kapittel 5B er forholdsmessig, men ikke lenger enn til og med 

02.05.2021. 

- Asker ønsker lettelser på skjenkebestemmelsen i kapittel 5B. 

 

Folkehelseinstituttets vurderinger 
Regjeringen innførte 16.03.21 regionale tiltak på nivå 5A i Viken fylke gjeldende til 11.04.21. En vurdering av 
smittesituasjonen i kommunene ble foretatt 08.04.21. Fra 12.04.21 til 25.04.21 ble tiltaksnivå 5A videreført 
for 20 kommuner, 19 kommuner fikk tiltaksnivå 5B, mens de resterende kommunene ikke lenger har 
regionale tiltak. 

 

Før møtet 20.04.21 med Statsforvalter, FHI og Helsedirektoratet om videreføring eller endring av tiltak i 
kommunene i Viken, ønsker Helsedirektoratet en vurdering fra FHI om smittesituasjonen og tiltaksnivå i 
kommunene som omfattes av kapittel 5 i Covid-19 forskriften. Følgende er en vurdering av smittesituasjonen 
for Viken kommunene med nåværende tiltaksnivå 5A eller 5B. 

 

Kommuner på nåværende tiltaksnivå 5A: Asker, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Gjerdrum, 
Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Sarpsborg, 
Ullensaker, Ås 

Kommuner på nåværende tiltaksnivå 5B: Aurskog-Høland, Frogn, Halden, Hole, Hurdal, Hvaler, Indre Østfold, 
Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nesodden, Nittedal, Ringerike, Skiptvet, Vestby, Våler, Øvre 
Eiker. 

 

Folkehelseinstituttets vurdering 

Oppsummering 

- Det er en nedadgående smittetrend i Viken fylke, og foreløpige tall for uke 15 viser nesten en 
halvering av antall smittetilfeller sammenliknet med uke 14. Smittenivået er avtagende i de fleste 
kommuner, men fremdeles høyt i enkelte kommuner. 

- I kommuner hvor smittetallet fremdeles er særlig høyt og smittesituasjonen uoversiktlig, anbefaler 
Folkehelseinstituttet at særlig høyt tiltaksnivå tilsvarende 5A videreføres. En ny vurdering av 
smittesituasjon og tiltaksnivå anbefales etter 1 uke. 

- I kommuner hvor smittetallet fremdeles er høyt, men trenden er nedadgående og kommunene har en 
oversiktlig smittesituasjon, vurderer Folkehelseinstituttet det som forholdsmessig at tiltaksnivået 
trappes ned til- eller videreføres på nivå 5B. For å unngå at nedtrappingen fra 5A til 5B blir for bratt, 
anbefaler Folkehelseinstituttet at kommunene vurderer lokale mobilitets- og kontaktreduserende 
tiltak etter den lokale og regionale smittesituasjonen. Det vil være en fordel om kommunene i samme 
region samordner eventuelle tiltak. Aktuelle tiltak i denne sammenheng kan være stenging av 
butikker i kjøpesentre, stenging av varehus, forbud mot inne-servering. 
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- I kommuner hvor smittetallet er lavt og smittesituasjonen er oversiktlig, anbefaler 
Folkehelseinstituttet at disse kommuner går ut covid-19 forskrift kapittel 5 og over til de nasjonale 
reguleringene, men kan vurdere lokale forskrifter dersom det anses nødvendig. Det anbefales at 
kommunene foretar en fortløpende vurdering av lokal smittesituasjon og opprettholder beredskap 
for raskt å kunne innføre lokale tiltak ved behov. 

- Basert på foreløpige tall og kommunenes egne vurderinger av smittesituasjonen i samarbeid med i 
Folkehelseinstituttet, anbefaler Folkehelseinstituttet følgende (tabell 1): 

o Tiltaksnivået særlig høyt (5A) videreføres i 2 uker, med ny vurdering etter 1 uke for følgende 
kommuner: Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker. 

o Tiltaksnivået trappes ned fra særlig høyt (5A) til høyt (5B), eller videreføres på høyt 
tiltaksnivå (5B) med anbefaling om vurdering av ytterligere tiltak fortrinnsvis samordnet 
regionalt, for følgende kommuner og regioner: 

 Region Follo: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby, Ås 
 Region Sør: Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, Sarpsborg 
 Region Vest: Asker, Bærum, Drammen, Lier 
 Eidsvoll, Nannestad 

o Reguleringen etter paragraf 5 bortfaller og kommuner går over til generelle nasjonale 
reguleringer, evt. med enkelte målrettede lokale tiltak, anbefales for følgende kommuner: 
Aurskog-Høland, Gjerdrum, Hole, Hurdal, Hvaler, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, 
Modum, Nes, Nesodden, Nittedal, Rakkestad, Ringerike, Skiptvet, Våler, Øvre Eiker 

- Kommunens vurdering av lokal smittesituasjon og forholdsmessigheten av tiltaksnivå bør vektlegges 
før endelig beslutning om tiltaksnivå tas. 

- Flere kommuner har gitt uttrykk for behov for samordning av tiltaksnivå i samme geografisk- eller bo- 
og arbeidsmarkedsregion. For å kunne ivareta god regional samordning vil Folkehelseinstituttet sine 
anbefalinger om tiltaksnivå kunne oppleves som uforholdsmessige for enkelte kommuner. Det er 
derfor nødvendig at både tiltaksnivået og forholdsmessigheten revurderes ikke senere enn 2 uker 
etter innført. 

- Tiltak i skoler og barnehager bør vurderes lokalt i den enkelte kommune 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, har Folkehelseinstituttet laget et sett kriterier som kan brukes som veiledere 
for denne avgjørelsen. Rødt nivå i skolene bør ses i sammenheng med fritidsaktiviteter blant barn og 
unge. 

 

Helsedirektoratets vurderinger og anbefaling 

Behovet for regionale, koordinerende eller lokale tiltak, jf. smittevernloven § 4-1 annet ledd 
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 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. 

 

Den 16. mars 2021 var smittesituasjonen i Viken så uoversiktlig at det var nødvendig å treffe tiltak etter covid-19-

forskriften kapittel 5A for alle kommunene i Viken. Dette har senere blitt justert. Viken har flere bo- og 

arbeidsmarkedsregioner med tett kontakt mellom mennesker og høy grad av mobilitet over kommunegrenser. 
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Mange kommuner ligger nær Oslo og har innbyggere med mye kontakt til Oslo som fortsatt har et høyt smittepress 

og strenge lokale smittevernstiltak. Det er fortsatt behov for å ha koordinerte tiltak i disse regionene, og 

Helsedirektoratet vurderer at vilkårene i smittevernloven § 4-1 fortsatt 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 informasjon 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. Dette gjelder fortsatt for kommuner som 

grenser inn mot Oslo Øst, nærmere bestemt Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen og Ullensaker. Denne regionen har 

vedvarende høye smittetall, muligens stigende smitte i noen områder og uoversiktlig smittesituasjon. De opplyser 

selv at smittesituasjonen er krevende, og at de har behov for strenge tiltak, og samtidig at vedtak av lokale forskrifter 

som er strenge nok er for krevende. FHI har derfor anbefalt at kapittel 5A videreføres. Helsedirektoratet er enig i 

denne vurderingen og anser tiltakene som forholdsmessige i forhold til smittesituasjonen. Fordi tiltakene er 

krevende over tid, anbefales det for disse kommunene en ny vurdering etter en uke. 

Tiltaksnivået vurderes videre å kunne endres til kapittel 5B for kommuner med lavt eller moderate smittetall og 

kontroll over smitteutbruddene. FHI anbefaler dette tiltaksnivået for flere regioner i Viken, eventuelt med lokale 

eller regionale forsterkede tiltak. Dette gjelder for følgende kommuner, oppdelt i regioner: 

- Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby og Ås.  

- Fredrikstad, Halden, Moss, Råde og Sarpsborg. 

- Asker, Bærum, Drammen og Lier. 

I tillegg anbefales kapittel 5B i Eidsvoll og Nannestad basert på smittesituasjonen i kommunene og nærheten til 

andre kommuner med mye smitte.  

Helsedirektoratet har gjennomgått FHI sine rapporter over smitte i Viken, deres vurderinger av nødvendige tiltak og 

behov for samordning i regionen i tillegg til å lytte til kommunene og deres innspill etter at FHI sin vurdering er 

forelagt. Helsedirektoratet støtter FHI sitt forslag, og vurderer at dette er nødvendig og forholdsmessig ut fra 

situasjonen.  

Noen kommuner vil måtte ha noe strenger tiltak enn de selv ønsker for å sikre kontroll av situasjonen og samordning 

med regioner rundt. Bakgrunnen for dette er blant annet at den nasjonale smittesituasjonen i stor grad er påvirket 

av smittesituasjonen i Oslo og Viken. Fremdeles kan majoriteten av smittetilfellene spores tilbake til det sentrale 

Østlands-området. Dersom Norge skal lykkes med å redusere det samlede smittepresset er det avgjørende at 

smittetallene i Oslo og Viken fortsetter å synke. Behovet for nasjonal koordinering og regulering av tiltaksnivå må 

derfor foretas på en bredere bakgrunn enn kun den lokale smittesituasjonen i den enkelte kommune. I avveiningen 

mellom lokale hensyn og regionale og nasjonale behov, vurderes det nødvendig og forholdsmessig å anbefale 

regulering etter covid-19-forskriften for kommunene som er nevnt. Helsedirektoratet vurderer at hensynet til 

befolkning og næringsliv best vil ivaretas dersom smittetallene fortsetter å presses ned i noe lenger tid, slik at vi i 

størst mulig grad kan unngå oppblussing av smittetallene og nye nedstenginger av lenger varighet og med større 

omkostninger. 

Formålet med covid-19-forskriften kapitler 5A-C er blant annet å sikre god koordinering av tiltak, for å hindre 

uønsket eller utilsiktet forskyvning av mobilitet mellom kommuner og regioner med høyt smittepress. Det er særlig 

viktig at kommuner som går over til regulering i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B til enhver tid vurderer 
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behovet for forsterkede og samordnede mobilitets- og kontaktreduserende tiltak etter en vurdering av den lokale og 

regionale smittesituasjonen.  

Tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B bør ha en varighet på to uker, med en vurdering etter en uke.  

Spesielt er vurderingen etter en uke viktig i kommuner med høyt tiltaksnivå.  

For kommuner med lite smitte og lite kontakt med utbruddskommunene vurderes det at det ikke er grunnlag for 

videreføring av tiltak etter covid-19-forskriften kap. 5A til 5C. Dette gleder kommunene: Aurskog-Høland, Gjerdrum, 

Hole, Hurdal, Hvaler, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nes, Nesodden, Nittedal, Rakkestad, Ringerike, 

Skiptvet, Våler og Øvre Eiker. 

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

kommuner i Viken: Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker. 

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

kapittel 5B eller videreføring av tiltak etter kapittel 5B for følgende kommuner i Viken, eventuelt med tillegg 

av lokale eller regionale tiltak: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby, Ås, Fredrikstad, Halden, 

Moss, Råde, Sarpsborg, Asker, Bærum, Drammen, Lier, Eidsvoll og Nannestad. 

 Helsedirektoratet anbefaler opphevelse av statlig regulering for følgende kommuner i Viken: Aurskog-

Høland, Gjerdrum, Hole, Hurdal, Hvaler, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nes, Nesodden, 

Nittedal, Rakkestad, Ringerike, Skiptvet, Våler og Øvre Eiker. 

 Det er viktig at kommunene til enhver tid vurderer behovet for forsterkede lokale og samordnede 

mobilitetsreduserende tiltak ved behov 

 Tiltakene anbefales iverksatt fra 26.04.2021 kl. 00.00 med varighet til og med 09.05.2021. 

Vedlegg  
Rapport fra FHI 

Tilbakemelding fra kommunene 



Vurdering av smittesituasjon og tiltaksnivå for Viken fylke 

Regjeringen innførte 16.03.21 regionale tiltak på nivå 5A i Viken fylke gjeldende til 11.04.21. En 

vurdering av smittesituasjonen i kommunene ble foretatt 08.04.21. Fra 12.04.21 til 25.04.21 ble 

tiltaksnivå 5A videreført for 20 kommuner, 19 kommuner fikk tiltaksnivå 5B, mens de resterende 

kommunene ikke lenger har regionale tiltak.  

Før møtet 20.04.21 med Statsforvalter, FHI og Helsedirektoratet om videreføring eller endring av 

tiltak i kommunene i Viken, ønsker Helsedirektoratet en vurdering fra FHI om smittesituasjonen og 

tiltaksnivå i kommunene som omfattes av kapittel 5 i Covid-19 forskriften. Følgende er en vurdering 

av smittesituasjonen for Viken kommunene med nåværende tiltaksnivå 5A eller 5B.  

Kommuner på nåværende tiltaksnivå 5A: Asker, Bærum, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, 

Gjerdrum, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nannestad, Nes, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, 

Råde, Sarpsborg, Ullensaker, Ås 

Kommuner på nåværende tiltaksnivå 5B: Aurskog-Høland, Frogn, Halden, Hole, Hurdal, Hvaler, Indre 

Østfold, Jevnaker, Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nesodden, Nittedal, Ringerike, Skiptvet, 

Vestby, Våler, Øvre Eiker. 

Folkehelseinstituttets vurdering 

Oppsummering 

 Det er en nedadgående smittetrend i Viken fylke, og foreløpige tall for uke 15 viser nesten en 

halvering av antall smittetilfeller sammenliknet med uke 14. Smittenivået er avtagende i de 

fleste kommuner, men fremdeles høyt i enkelte kommuner.  

 I kommuner hvor smittetallet fremdeles er særlig høyt og smittesituasjonen uoversiktlig, 

anbefaler Folkehelseinstituttet at særlig høyt tiltaksnivå tilsvarende 5A videreføres. En ny 

vurdering av smittesituasjon og tiltaksnivå anbefales etter 1 uke. 

 I kommuner hvor smittetallet fremdeles er høyt, men trenden er nedadgående og 

kommunene har en oversiktlig smittesituasjon, vurderer Folkehelseinstituttet det som 

forholdsmessig at tiltaksnivået trappes ned til- eller videreføres på nivå 5B. For å unngå at 

nedtrappingen fra 5A til 5B blir for bratt, anbefaler Folkehelseinstituttet at kommunene 

vurderer lokale mobilitets- og kontaktreduserende tiltak etter den lokale og regionale 

smittesituasjonen. Det vil være en fordel om kommunene i samme region samordner 

eventuelle tiltak. Aktuelle tiltak i denne sammenheng kan være stenging av butikker i 

kjøpesentre, stenging av varehus, forbud mot inne-servering. 

 I kommuner hvor smittetallet er lavt og smittesituasjonen er oversiktlig, anbefaler 

Folkehelseinstituttet at disse kommuner går ut covid-19 forskrift kapittel 5 og over til de 

nasjonale reguleringene, men kan vurdere lokale forskrifter dersom det anses nødvendig. 

Det anbefales at kommunene foretar en fortløpende vurdering av lokal smittesituasjon og 

opprettholder beredskap for raskt å kunne innføre lokale tiltak ved behov.  

 Basert på foreløpige tall og kommunenes egne vurderinger av smittesituasjonen i samarbeid 

med i Folkehelseinstituttet, anbefaler Folkehelseinstituttet følgende (tabell 1): 

o Tiltaksnivået særlig høyt (5A) videreføres i 2 uker, med ny vurdering etter 1 uke for 

følgende kommuner: Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker. 

o Tiltaksnivået trappes ned fra særlig høyt (5A) til høyt (5B), eller videreføres på høyt 

tiltaksnivå (5B) med anbefaling om vurdering av ytterligere tiltak fortrinnsvis 

samordnet regionalt, for følgende kommuner og regioner:  



 Region Follo: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby, Ås 

 Region Sør: Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, Sarpsborg 

 Region Vest: Asker, Bærum, Drammen, Lier 

 Eidsvoll, Nannestad 

o Reguleringen etter paragraf 5 bortfaller og kommuner går over til generelle 

nasjonale reguleringer, evt. med enkelte målrettede lokale tiltak, anbefales for 

følgende kommuner: Aurskog-Høland, Gjerdrum, Hole, Hurdal, Hvaler, Jevnaker, 

Kongsberg, Lunner, Marker, Modum, Nes, Nesodden, Nittedal, Rakkestad, 

Ringerike, Skiptvet, Våler, Øvre Eiker 

 Kommunens vurdering av lokal smittesituasjon og forholdsmessigheten av tiltaksnivå bør 

vektlegges før endelig beslutning om tiltaksnivå tas.   

 Flere kommuner har gitt uttrykk for behov for samordning av tiltaksnivå i samme geografisk- 

eller bo- og arbeidsmarkedsregion. For å kunne ivareta god regional samordning vil 

Folkehelseinstituttet sine anbefalinger om tiltaksnivå kunne oppleves som uforholdsmessige 

for enkelte kommuner. Det er derfor nødvendig at både tiltaksnivået og forholdsmessigheten 

revurderes ikke senere enn 2 uker etter innført. 

 Tiltak i skoler og barnehager bør vurderes lokalt i den enkelte kommune 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, har Folkehelseinstituttet laget et sett kriterier som kan 

brukes som veiledere for denne avgjørelsen. Rødt nivå i skolene bør ses i sammenheng med 

fritidsaktiviteter blant barn og unge.  

 

  

https://www.fhi.no/nettpub/overvaking-vurdering-og-handtering-av-covid-19-epidemien-i-kommunen/ti-trinn2/7.-tiltaksvurdering/


Tabell 1 Folkehelseinstituttets anbefaling av tiltaksnivå f.o.m 26.04.21 for kommuner i Viken fylke 

Kommune Region Nåværende tiltaksnivå ut 25.04.21 Anbefalt tiltaksnivå f.o.m. 26.04.21* Varighet 

Lillestrøm Øst 5A 5A 1 uke 

Lørenskog Øst 5A 5A 1 uke 

Rælingen Øst 5A 5A 1 uke 

Ullensaker Øst 5A 5A 1 uke 

Enebakk Follo 5A 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet) 2 uker 

Frogn Follo 5B 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet) 2 uker 

Indre Østfold Follo 5B 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet) 2 uker 

Nordre Follo Follo 5A 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet) 2 uker 

Vestby Follo 5B 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet) 2 uker 

Ås Follo 5A 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet) 2 uker 

Fredrikstad Sør 5A 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet) 2 uker 

Halden Sør 5B 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet) 2 uker 

Moss Sør 5A 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet) 2 uker 

Sarpsborg Sør 5A 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet) 2 uker 

Råde Sør 5A 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet) 2 uker 

Asker Vest 5A 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet) 2 uker 

Bærum Vest 5A 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet) 2 uker 

Drammen Vest 5A 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet) 2 uker 

Lier Vest 5A 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet) 2 uker 

Eidsvoll  5A 5B 2 uker 

Nannestad  5A 5B 2 uker 

Aurskog-Høland  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Gjerdrum  5A Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Hole  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Hurdal  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Hvaler  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Jevnaker  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Kongsberg  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Lunner  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Marker  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Modum  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Nes  5A Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Nesodden  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Nittedal  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Rakkestad  5A Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Ringerike  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Skiptvet  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Våler  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT  
Øvre Eiker  5B Nasjonale reguleringer + ev. LT  

* 5B + ev. LT (fortrinnsvis samordnet): Anbefalt tiltaksnivå 5B med evt. lokale tiltak som fortrinnsvis er samordnet regionalt 

innenfor angitt region. Nasjonale reguleringer + ev. LT: Anbefalt å gå over til nasjonale regulering pluss eventuelle lokale 

tiltak. 

  



Situasjonsbilde 

 

 

Figur 1 Antall tilfeller per 100 000 innbygger per 14 dager etter fylke, uke 11-15. 

Det er en positiv smittesituasjon nasjonalt med nedadgående smittetrend i de fleste av landets 

fylker. Etter en økende og stabil høy smittetrend i Viken fra februar måned, har det nå vært en 

nedadgående trend siden begynnelsen av april. Totalt er det meldt om 3 121 tilfeller de siste 14 

dagene i Viken, som gir en 14-dager insidens på 249,2 per 100 000. Foreløpige tall for uke 15 

(n=1089) viser en nesten halvering av smittetilfeller sammenliknet med uke 14 (n=2032). Andel 

positive blant testede har i samme periode falt fra 4.6% i uke 14 til 3.2% i uke 15.    

 

Figur 2 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert på prøvedato, Viken, uke 2021-11 til 2021-15 

 

  



Asker 
Forekomsten i kommunen har vært nedadgående 

etter en betydelig økning i smittetilfeller over lengre 

tid. Totalt i uke 15 er det registrert 103 tilfeller. 14 

dagers insidens er 246 per 100 000 innbyggere. 

Andel positive prøver blant personer testet var 5,2% 

i uke 14 og 4,2% i uke 15. Andel med ukjent 

smittevei har ligget på mellom 16-19% de siste 14 

dagene.  

 

Det er meldt flere nye utbrudd de siste 14 dagene 

knyttet til barnehage, skoler, arbeidsplass og 

helseinstitusjoner. Kommunen har 4 klynger med 

totalt ca. 45 smittetilfeller med sørafrikansk virusvariant. Kommuner har oversikt over tre av klyngene, 

mens den fjerde klyngen i et ungdomsmiljø, regnes fremdeles som uoversiktlig. Største andelen av de 

smittede er i aldersgruppen 40-49 år og 20-39. Kommunen rapporterer at de ligger på risikonivå 4. 

Barnehager og skoler er på rødt nivå til 25.04.21. Barnehager er på forsterket gult nivå. Kommunen 

vurderer tiltaksnivå 5B som forholdsmessig etter dagens smittesituasjon.  

 

Bærum 

Forekomsten i kommunen har vært svakt 

nedadgående etter en smittetopp i uke 11. 

Smittetrykket er fortsatt høyt, i de siste 7 dager er 

det registrert 126 tilfeller. 14 dagers insidens er 266 

per 100 000 innbyggere. Andel positive prøver blant 

personer testet var 5,9% i uke 14 og 4,6% i uke 15. 

Andel med ukjent smittevei har ligget på 15,7% siste 

14 dagene.  

Det er meldt om to større utbrudd i siste uke 

tilknyttet en barnehage med 27 tilfeller og et 

utbrudd i ungdomsmiljø (russen) med 25 tilfeller. 

Største andelen av de smittede er i aldersgruppen 40-49 år og 20-39 år. Kommunen rapporterer at de 

ligger på risikonivå 4. Skoler og barnehager er på rødt nivå til 25.04.21. Kommunen vurderer tiltaksnivå 

5B som forholdsmessig etter dagens smittesituasjon. 

Drammen 

Forekomsten i kommunen har vært nedadgående 

etter en vedvarende høyt smittetrykk fra uke 9 til og 

med uke 12. Totalt i uke 15 er det registrert 105 

tilfeller. 14 dagers insidens er 234 per 100 000 

innbyggere. Andel positive prøver blant personer 

testet var 4,6% i uke 14 og 3,9% i uke 15. Andel med 

ukjent smittevei ligger på 15,9 % de siste 14 dagene.  

Kommunen har hatt et høyt smittetrykk i enkelte 

kommunedeler med et smittenivå tilsvarende 

Figur 3 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Asker, uke 2021-11 til uke 2021-15 

Figur 4 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Bærum, uke 2021-11 til uke 2021-15 

Figur 5 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert 
på prøvedato, Drammen, uke 2021-11 til uke 2021-15 



bydeler i Oslo øst, men smittetrykket her er også vært nedadgående de siste 14 dagene. Største 

andelen av de smittede er i aldersgruppen 20-39 år. Det er ikke meldt noen store utbrudd, de fleste 

smittetilfellene er smittet i egen husstand. Skoler, barnehager og helseinstitusjoner har vært berørt. 

Kommunen rapporterer at de ligger på risikonivå 4. Skoler og barnehager er på rødt nivå til 25.04.21. 

Videregående er på rødt nivå til 30.04.21. Kommunen vurderer tiltaksnivå 5B som forholdsmessig etter 

dagens smittesituasjon.  

 

Eidsvoll  
Forekomsten i kommunen i siste uke har sette en 
kraftig reduksjon i antall smittede. Totalt i uke 15 er 
det registrert 9 tilfeller mot 35 tilfeller i uke 14. 14 
dagers insidens er 226 per 100 000 innbyggere. 
Andel positive prøver blant personer testet var 5,9% 
i uke 14 og 1,8% i uke 15.  
 
Barnehager og skoler videreføres på rødt tiltaksnivå 
ut uke 16 og går tilbake til gult tiltaksnivå fra og med 
uke 17. Smittesituasjonen og eventuelle behov 
for endringer i tiltak vurderes fortløpende, men per 
nå vurderer kommunen at tiltaksnivå 5B eller lokal 
tilpasset forskrift er forholdsmessig. 
 

Enebakk  

Kommunen opplevde en markant økning i antall 
smittetilfeller i uke 13 og 14. Foreløpig forekomst i 
uke 15 er 19, som er en betydelig nedgang fra ule 
14. 14 dagers insidens er 570 per 100 000 
innbyggere. Andel positive prøver blant personer 
testet var 9,7% i uke 14 og 5,0% i uke 15.  
 
Smitten skjer hovedsakelig i jobbsammenheng i 
andre kommuner og det rapporteres om lite smitte 
innad i kommunen. Økningen i antall tilfeller knyttes 
i hovedsak til kjente nærkontakter og husstander og 
ikke til større utbrudd. Alle smittetilfellene i uke 14 
og 15 hadde kjent smittevei. Kommunens skoler er 
på rødt nivå til og med 25.04. Vurdering om mulig 
nedskalering av tiltaksnivå gjøres 21.04.2021. Smittesituasjonen og eventuelle behov for endringer i 
tiltak vurderes fortløpende, men per nå vurderer kommunen at tiltaksnivå 5B eller lokal tilpasset 
forskrift er forholdsmessig. 

 

 

  

Figur 6 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Eidsvoll, uke 2021-11 til uke 2021-15 

Figur 7 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Enebakk, uke 2021-11 til uke 2021-
15 



Fredrikstad 

Kommunen har hatt stabilt høye smittetall de siste 

ukene, men tallene hittil i uke 15 kan tyde på en 

nedgang. 14 dagers insidens er 282 per 100 000 

innbyggere. Andel positive prøver blant personer 

testet var 7,1% i uke 14 og 4,4% uke 15. Andel med 

ukjent smittevei ligger på 6 %. 

De fleste smittetilfellene er kjente nærkontakter og 

kommunen har ingen pågående utbrudd, men 

melder om flere ulike smittetråder. Barn og unge 

utgjør 40% av smittetilfellene og kommunen har 

derfor besluttet å videreføre rødt nivå på alle 

skoletrinn ut april. Kommunen vurderer tiltaksnivå 

5B som forholdsmessig. 

Frogn 

Forekomsten i kommunen for uke 14 og 15 viser 

en nedgang i tilfeller. Hittil i uke 15 er det meldt 

om 11 tilfeller. 14 dagers insidens er 232 per 100 

000 innbyggere. Andel positive prøver blant 

personer testet var 6,3% i uke 14 og 4,8% uke 15.  

De fleste smittetilfeller er kjente nærkontakter 

og noen tilfeller kan spores til smittekilder 

utenfor kommunen. Kommunen har veldig få 

tilfeller med ukjent smittekilde. Kommunen 

opplever at mange innbyggere tar eget initiativ 

til testing og setter seg selv i karantene når de 

mistenker at de er definerte nærkontakter. 

Tiltaksnivå 5B er innført fra 12.04. og i tillegg er det innført tilpasset lokal forskrift grunnet smittetall 

og utviklingen i Frogn. Skolene i Frogn vil fra 19.4 gjennomføre opplæring på gult nivå samt endres den 

lokale forskriften slik at forbudet mot idretts- og fritidsaktiviteter for unge under 20 år oppheves.  

Gjerdrum  
Kommunen opplevde en dobling av antall 
smittetilfeller i uke 13. Situasjonen har stabilisert seg 
og i uke 15 er det per d.d. ingen meldte tilfeller. 14-
dager insidens er 128 per 100 000 innbyggere. 
Kommunen innførte rødt tiltaksnivå i alle 
barnehager og skoler 16.03.2021, dette nivået 
videreføres ut uke 16. Kommunen vurderer 5B som 
forholdsmessig tiltaksnivå. Dette i hovedsak for å 
være tilpasset smittesituasjonen og tiltaksnivå i 
nabokommuner. 
  

  

  

Figur 8 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Fredrikstad, uke 2021-11 til uke 
2021-15 

Figur 9 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Frogn, uke 2021-12 til uke 2021-16 

Figur 10 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Gjerdrum, uke 2021-11 til uke 2021-
15 



Indre Østfold 

Forekomsten i kommunen økte fra uke 11 til og med 

uke 14. Foreløpige tall for uke 15 viser en nedgang i 

antall tilfeller. 14-dagers insidensen er 310 per 100 

000 innbyggere. Andel positive prøver blant 

personer testet er 4,3%. Andel med ukjent smittevei 

ligger på under 5% de siste 14 dagene. Kommune 

melder om påvist smitte ved en skole så langt i uke 

15.  

Kommuner vurdere smittesituasjonen i uke 15 som 

oversiktlig. Tidligere utbrudd i ungdomsmiljøet 

anses som over. Pga. smitte på skoler utførte 

kommunen massetesting i VGS og ungdomsskoler i 

uke 14. Kommunen viderefører rødt tiltaksnivå på videregående skoler i Askim og Mysen ut uke 16, 

samt på alle kommunens ungdomsskoler. Barneskoler i Askim er på rødt nivå i uke 15. Øvrige 

barneskoler og barnehager i kommunen er på gult nivå. Kommunen har god TISK kapasitet og opplever 

god etterlevelse av anbefalinger og tiltak. Kommunen vurderer tiltaksnivå 5B/5C som et 

forholdsmessig nivå på det nåværende tidspunkt.  

Lier  
Forekomsten i kommunen har vært nedadgående 

etter en smittetopp i uke 10-12. Foreløpige tall for 

uke 15 viser 22 tilfeller og en nedgang fra uke 14. 14-

dagers insidensen er 184 per 100 000 innbyggere. 

Andel positive prøver blant personer testet er 3,3%. 

Andel med ukjent smittevei ligger på under 10-15% 

de siste 14 dagene.  

I uke 14 har kommunen hatt et utbrudd knyttet til 
arbeidsplass med 15 tilfeller, der de fleste bor i 
nabokommunen. De fleste smittetilfellene er kjente 
nærkontakter. Kommunen rapporterer at de ligger 
på risikonivå 4. Skoler og barnehager er på rødt nivå 
til 25.04.21. Vurderer da og gå over til gult nivå. Kommunen vurderer tiltaksnivå 5B som 
forholdsmessig, tilsvarende nabokommunene. 
 

 
Lillestrøm 

Forekomsten i kommunen har vært svakt 

nedadgående etter en vedvarende høyt smittetrykk. 

Totalt i uke 15 er det registrert 112 tilfeller. 14 

dagers insidens er 358 per 100 000 innbyggere. 

Andel positive prøver blant personer testet var 6,5% 

i uke 14 og 4,1% i uke 15. Andel med ukjent 

smittevei har ligget på 20 % de siste ukene. Markant 

færre har testet seg de siste ukene og andelen med 

ukjent smittevei har økt fra 16 % til 23 % i uke 14. S 

Figur 13 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Lillestrøm, uke 2021-12 til uke 2021-
16 

Figur 11 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Indre Østfold, uke 2021-11 til uke 
2021-15 

Figur 12 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Lier, uke 2021-11 til uke 2021-15 



tørst andel smitte er knyttet til husstander og private sammenkomster. Svært få barneskoler og 

barnehager ble berørt av smitte i uka etter påsken. Kommunen vurderer tiltaksnivå 5B som 

forholdsmessig etter dagens smittesituasjon.  

 

Lørenskog 

Etter en smittetopp i uke 10, har kommunen hatt en 

svak nedgang i antall nye tilfeller, men smittetrykket 

har holdt stabilt høyt til om med uke 14. I uke 15 ble 

det meldt 50 smittetilfeller, noe som indikerer en 

synkende smittetrend. 14 dagers insidens er 457 per 

100 000 innbyggere. Andel positive prøver blant 

personer testet var 8,1% i uke 14 og 5,2% i uke 15. 

Andelen med ukjent smittevei har gått ned fra 24 % 

i uke 14 til 21% i uke 15. 

De fleste nye tilfeller er smittet i privat husstand og 

private sammenkomster. Påskeferien har gitt et 

kraftig fall i antallet som tester seg. Kommunen 

opplyser om pågående utbrudd i enkelte arbeidsplasser og en barnehage. Kommunen vurderer at disse 

utbruddene er under kontroll og oversiktlige. Kommunen ligger fortsatt på risikonivå 5. Kommunen 

vurderer tiltaksnivå 5B som forholdsmessig etter dagens smittesituasjon. 

Moss 

Forekomsten i kommunen har hatt en 

nedadgående trend i antall tilfeller siden uke 10. En 

liten økning i antall tilfeller i uke 13 og 14 skyldes 

utbrudd i ungdomsmiljø tilknyttet to videregående 

skoler. Foreløpige tall for uke 15 viser en nedgang i 

antall nye tilfeller. 14-dagers insidensen er 167 per 

100 000 innbyggere. Andel positive prøver blant 

personer testet er 4,3%. Andel med ukjent 

smittevei ligger på 16% de siste 14 dagene. 

Kommunen anser utbruddet i ungdomsmiljøet som 

over. De fleste tilfeller de siste 14 dagene er smittet 

i privat husstand, private sammenkomster, 

arbeidsplasser og utenlandsreise.  

Kommunen vurderer smittesituasjonen nå som oversiktlig. Kommunen anser utbruddet i de to 

videregåendeskolene som over. Det er fremdeles høy andel smitte i aldersgruppen 10-19 år. 

Barnehager og skoler har vært på rødt nivå siden uke 10. I henhold til kommunen skal alle barnehager, 

SFO og barneskoler gå fra rødt til gult smittevernnivå den 19.04.2021. Videregående skoler, 

ungdomsskoler og voksenopplæringen i Moss kommune videreføres på rødt nivå til og med 25. april. 

En ny vurdering vil tas før 25. april. Kommunen planlegger massetesting i videregående skoler. 

Kommunen melder om at TISK kapasiteten er god. Kommunen vurderer selv at tiltaksnivå 5B er mer 

forholdsmessig gitt den nedadgående smittetrenden og dagens smittesituasjon, og er bekymret for 

tiltakstrøtthet i befolkningen.  

Figur 14 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Lørenskog, uke 2021-12 til uke 2021-
6 

Figur 15 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Moss, uke 2021-11 til uke 2021-15 



Nannestad 

Kommunen har hatt stabile smittetall de siste fire 

ukene. Foreløpig antall smittetilfeller rapportert i 

uke 15 er 18, dette er en nedgang fra 33 tilfeller i uke 

14. 14-dagers insidensen er 403 per 100 000 

innbyggere. Andel positive prøver blant personer 

testet er 3,9%.  

Flest tilfeller er knyttet til et utbrudd på en 

byggeplass i en annen kommune, men hvor mange 

av de ansatte er bosatt i Nannestad. Utbruddet er 

ikke avsluttet, men vurderes som under kontroll. 

Det er lite smitte med ukjent smittevei. Det er 

besluttet at alle kommunens skoler samt 

barnehager skal være på rødt tiltaksnivå ut uke 16, men at disse går over på gult tiltaksnivå fra og med 

uke 17. Kommunen vurderer at tiltaksnivå 5B eller lokal forskrift er forholdsmessig med nåværende 

smittesituasjon. 

Nordre Follo 

Kommunen har hatt synkende smittetrend de siste 

fire ukene, med 91 tilfeller i uke 14 og 62 meldte 

tilfeller hittil i uke 15. 14 dagers insidens er 255 per 

100 000 innbyggere. Andel positive prøver blant 

personer testet var 4,8% i uke 14 og 4,1% i uke 15. 

Andelen med ukjent smittevei ligger på ca. 20% og 

er synkende.  

Kommunen opplever for tiden ingen større utbrudd, 

men opplever økt smitte blant ungdom og unge 

voksne. Med bakgrunn i dette videreføres rødt 

tiltaksnivå på alle skoler til og med 23.04.21 og 

smittesituasjonen samt tiltak vurderes fortløpende. 

Barnehager videreføres på gult nivå. Kommunen vurderer at de befinner seg på risikonivå 4 per d.d. 

og at smittesituasjonen er oversiktlig. Med bakgrunn i dette anser kommunen at tiltaksnivå 5B er 

forholdsmessig på nåværende tidspunkt. 

Rakkestad  
Kommunen hadde en økning i antall smittetilfeller i 
uke 12 og 13, men har ikke meldt om utbrudd 
tilknyttet denne økningen. De to siste ukene har 
antall smittede stabilisert seg på et lavt nivå og hittil 
i uke 15 er det kun meldt om 3 tilfeller. 14-dagers 
insidens er 110 per 100 000 innbyggere. Andel 
positive prøver blant personer testet var 2,2% i uke 
14 og 1,9% i uke 15. 

 

 

Figur 16 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Nannestad, uke 2021-11 til uke 
2021-15 

Figur 17 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Nordre Follo, uke 2021-11 til uke 
2021-15 

Figur 18 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Rakkestad, uke 2021-11 til uke 
2021-15 



Rælingen  
Kommunen hadde en kraftig økning i smittetilfeller i 
uke 12 men har hatt en nedadgående smittetrend 
siden uke 13 og til om med uke 15. Så langt i uke 15 
har kommunen registret 22 tilfeller som er en 
nedgang fra 59 tilfeller i uke 14. 14-dagers insidens 
er 464 per 100 000 innbyggere. Andel positive 
prøver blant personer testet var 7,7% i uke 14 og 
5,2% i uke 15. Andel med ukjent smittevei i uke 15 lå 
på 5,0%, som er en betydelig nedgang fra 20% i uke 
14 

 
Økningen i smittetilfeller i de tidligere ukene var 
primært knyttet til store utbrudd i 2 barnehager og 
husstandsmedlemmer knyttet til disse. Disse 
utbruddene er nå ifølge kommunen avsluttet. Det er innført rødt nivå på skoler og barnehager inntil 
videre. Kommunen vurderer selv at tiltaksnivå 5B er bedre tilpasset og forholdsmessige på det 
nåværende tidspunkt. 
  
Råde   
Kommunen opplevde en økning i smittetilfeller i uke 
12, men har siden hatt lave smittetall. Foreløpig 
antall smittetilfeller rapport i uke 15 er 4, som 
tilsvarer antall smitte tilfeller i uke 14. 14-dagers 
insidens er 119 per 100 000 innbyggere. Andel 
positive prøver blant personer testet var 2,4% i uke 
14 og 3,4% i uke 15.  
 
Tidligere utbrudd anses som avsluttet. Kommunens 
barnehager og skoler videreføres på gult tiltaksnivå 
og kommunen vurderer selv at de er på risikonivå 
3. I uke 15 er det meldt pågående utbrudd i en 
arbeidsplass og en privat husstand hvor kartlegging 
og smittesporing foregår. Kommunen vurderer selv at tiltaksnivå 5C/nasjonale tiltak er bedre tilpasset 
og forholdsmessige på det nåværende tidspunkt. 
  

Sarpsborg 

Kommunen hadde en sterk økning i antall smittede i 

uke 11, men har siden hatt en nedadgående trend 

og kun 56 registrerte tilfeller hittil i uke 15. 14-

dagers insidens er 284 per 100 000 innbyggere. 

Andel positive prøver blant personer testet var 5,8% 

i uke 14 og 5,6% uke 15. Andel med ukjent smittevei 

har ligget stabilt på 10 % i mange uker nå.  

De fleste smittetilfellene knyttes til husstander og 

private sammenkomster og det er de siste ukene 

ikke meldt om større utbrudd. Kommunens skoler 

har innført forsterket rødt nivå iht. den nye 

Figur 19 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Rælingen, uke 2021-12 til uke 2021-
16 

Figur 20 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Råde, uke 2021-11 til uke 2021- 

Figur 21 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Sarpsborg, uke 2021-11 til uke 2021-
15 



skoleveilederen, barnehager er fortsatt på gult nivå. Kommunen vurderer tiltaksnivå 5B som 

forholdsmessig. 

Ullensaker 

Kommunen har hatt et høyt smittetrykk siden uke 

11 hvor de fleste tilfellene var knyttet til flere større 

utbrudd i kriminalomsorgen, to helseinstitusjoner 

og en byggeplass som kommunen nå melder er 

under kontroll. FHI har bistått med håndtering av 

utbruddene ved sykehjemmet og 

kriminalomsorgen. I uke 15 har kommunen hatt en 

betydelig nedgang i antall nye tilfeller. Foreløpige 

tall for uke 15 viser 55 smittetilfeller. 14 dagers 

insidens er 472 per 100 000 innbyggere. Andel 

positive prøver blant personer testet var 10,1% i uke 

14 og 4,8% i uke 15. Andelen med ukjent smittevei 

har var 16 % i uke 14 og 19% i uke 15.  

Kommunen har gjennomført massetesting ved alle trinn på barne- og ungdomsskoler i kommunen i 

uke 14/15 hvor til sammen 6000 personer ble testet. Det ble påvist smitte hos 10 elever samt en lærer.  

I uke 15 er det meldt enkelttilfeller ved 4 skoler og 2 barnehager hvor mange elever, barn og ansatte 

er satt i karantene. Rødt nivå på skoler og barnehager fra 09.03.21 tom 25.04.21. Kommunen vurderer 

tiltaksnivå 5B som forholdsmessig etter dagens smittesituasjon. 

Ås  
Forekomsten i kommunen har vært nedadgående de 

siste to uker, og kun 17 registrerte tilfeller hittil i uke 

15. 14-dagers insidens er 220 per 100 000 

innbyggere. Andel positive prøver blant personer 

testet var 4,8% i uke 14 og 5,2% uke 15. Flesteparten 

av smittetilfellene har kjent smittevei.  

Kommunen har i all hovedsak gult tiltaksnivå i 

barnehager og skoler, men justerer dette etter 

smittesituasjonen og gjør lokale tiltakstilpasninger 

ved behov. Med tanke på nåværende 

smittesituasjon anser kommunen tiltaksnivå 5B som 

forholdsmessig. 

  

  
 

 

 

Figur 22 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Ullensaker, uke 2021-12 til uke 
2021-16 

Figur 23 Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag 
basert på prøvedato, Ås, uke 2021-11 til uke 2021-15 



Kommunenes kommentarer vedrørende innplassering i Covid-19-forskriften 

kap.5 

 

Statsforvalteren sendte følgende mail til utvalgte kommuner:  

Spørsmål vedrørende innplassering i Covid-19-forskriften kap.5 
¨Denne eposten sendes til beredskapsepostadressene, ordførere og rådmenn i følgende kommuner:   

Ullensaker, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Eidsvoll og Nannestad 

 Statsforvalteren i Oslo og Viken har i dag hatt oppfølgende møter knyttet til tiltaksnivå etter 25.april. Det 

er avklart med Helse- og omsorgsdepartementet at et forsterket kap.5B ikke vil kunne lages som nasjonal 

forskrift med regional virkning. 

Etter ny vurdering og på bakgrunn av kommunenes tilbakemelding i møtet i går har Folkehelseinstituttet 

vurdert innplassering på nytt for kommunene Ullensaker, Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen til kap.5A 

med virkning i 2 uker og fornyet vurdering om 1 uke. 

Tilsvarende er det gjort fornyet vurdering om innplassering for kommunene Eidsvoll og Nannestad, hvor 

Folkehelseinstituttet opprettholder sin anbefaling om innplassering i kap.5B til tross for kommunenes 

tilbakemelding under møtet. Bakgrunnen for dette er smittesituasjonen i de aktuelle kommunene, og at 

nabokommunene er anbefalt å bli værende i kap. 5A. 

Helsedirektoratet har bedt Statsforvalteren i Oslo og Viken innhente de aktuelle kommunenes synspunkter 

på anbefalt tiltaksnivå. Vi ber om å få dette skriftlig så snart som mulig, og senest torsdag 22.april kl. 

08.00.¨ 

 

 I tillegg ligger det ved en kommentar fra Asker kommune.  

 

Kommune Kommentar 
Ullensaker Det vises til epost nedenfor samt telefonsamtale med krisestaben i går 

ettermiddag hvor det bes om innspill fra Ullensaker kommune om FHI sin 
vurdering og anbefaling om videreføring av tiltaksnivå 5a for kommunen. 
Ullensaker kommune har i dag hatt møte i Kriseledelsen og drøftet anbefalingen. 
Med dette som utgangspunkt ønsker vi å gi innspillene nedenfor til 
statsforvalteren. 
  
Ullensaker kommune har over lang tid hatt en betydelig krevende 
smittesituasjon med mye smitte i kommunen. Vi opplever nå en nedgang i 
tallene hvor smitten har gått fra 165 tilfeller i uke 14 til 73 tilfeller i uke 15. De 
tre første dagene i inneværende uke har vi 17 smittede. Dette er en gledelig 
utvikling, og mye tyder på at de tiltak som er iverksatt har hatt effekt. Parallelt 
opplever vi at en lavere andel tester seg, så det er fortsatt usikkerhet knyttet til 
tallene. Tendensen fremstår allikevel som klar. 
  
Næringslivet i Ullensaker kommune har vært særlig hardt rammet av 
pandemien. Mye er knyttet opp imot OSL og redusert aktivitet der, men mye er 



også knyttet opp imot lokalt næringsliv. Som følge av utfordringer i næringslivet, 
står også mange av våre innbyggere uten jobb med de utfordringer dette gir. 
Dette er en betydelig del av det bildet og den forholdsmessigheten Ullensaker 
kommune til enhver tid må vurdere. 
  
Med dette som utgangspunkt har kriseledelsen besluttet at Ullensaker 
kommune bør får ta i bruk sitt lokale handlingsrom når videre tiltak skal 
gjennomføres og implementeres. Dette for å balansere forholdet mellom behov 
for smittevernstiltak og tiltak for å begrense ytterligere konsekvenser for lokalt 
næringsliv. Vi ønsker derfor primært mulighet for lokal forskrift. Dersom dette 
ikke lar seg gjøre ønsker kriseledelsen sekundært at vi settes i 5b da vår 
vurdering er at dette nivået passer best med dagens smittesituasjon i Ullensaker 
kommune. Tidsperspektivet for varighet og endring skissert i epost nedenfor 
fremstår som rimelig. 
 

Lillestrøm Lillestrøm kommune sin vurdering er at rett tiltaksnivå er noe som tilsvarer en 
forsterket 5B, eller 5A men der det åpnes for butikker også på kjøpesentre. Vi 
har en alvorlig smittesituasjon, men tiltaket med å stenge butikker er så 
inngripende for svært mange mennesker at vi ikke lenger kan se at dette er 
forholdsmessig. For å sikre smittevernet har vi i lokal forskrift en 
antallsbegrensning på hvor mange som kan være inne i butikker og kjøpesentre 
samtidig, og krav om vakter for å overholde dette når det er nødvendig. 

Den regionale inndelingen i A, B og C fungerer bra når smitten er på vei opp og 
det kreves raske og koordinerte tiltak. Vi ser at de ikke er like hensiktsmessige 
når smitten er på vei ned og vi skal åpne gradvis opp. Det er et for stort hopp fra 
A til B. I en slik situasjon mener vi det er mest riktig at Lillestrøm kommune selv 
vedtar nødvendige tiltak utover de som gjelder for hele landet. Vi har helt siden i 
høst koordinert tiltak og forskrift spesielt med Oslo og Lørenskog, men også 
Rælingen, og selv om dette er svært arbeidskrevende, så resulterer det i tiltak 
som er tilpasset lokal situasjon, samtidig som den er koordinert med våre 
viktigste nabokommuner når vi ser at vi har tilsvarende smittesituasjon og behov 
for like tiltak. 

Dersom det på nåværende tidspunkt ikke er mulig å få tilbake myndigheten til å 
skrive forskriften selv, bør vi i stedet plasseres i 5B slik at vi selv kan forsterke 
denne til det nivået vi mener er riktig. Per i dag vil det være å ikke åpne opp noe 
særlig mer enn butikker. Vi vil da ha mulighet til å justere denne etter behov 
både ved å stramme inn, men også gjøre endringer som åpner opp når vi ser at 
dette er mest hensiktsmessig. 

Lillestrøm kommune ønsker som sagt først og fremst å få tilbake myndigheten til 
å vedta sin egen forskrift. Vi har i over et halvt år håndtert dette i samarbeid 
med FHI og nabokommunene, og mener at dette er den beste løsningen når de 
regionale tiltakene ikke lenger er godt nok tilpasset vår situasjon. Vi er klare til å 
vedta forskrift tilsvarende forsterket 5B innen mandag 26. april. Dersom dette 
ikke er mulig akkurat nå, ber vi om at dette gjøres ved neste anledning, og at vi 
nå settes i 5B slik at vi kan gjøre de siste forsterkningene og justeringene selv. 5A 
i 2 nye uker er ikke forholdsmessige tiltak og vil møte lite forståelse hos 



næringsliv og befolkning. Dette er også den opprinnelige vurderingen av korrekt 
tiltaksnivå fra FHI, før konklusjonen ble at vi måtte velge mellom A og B. 

 

Talepunkter fra ordfører:  

 Statsforvalteren foreslår fortsatt å plassere Lillestrøm kommune under 
kapittel 5 A - det strengeste tiltaksnivået i nasjonal forskrift. 

 Den regionale inndelingen i tiltaksnivå A, B og C fungerer bra når smitten 
er på vei opp og det kreves raske og koordinerte tiltak. Vi ser at de ikke 
er like hensiktsmessige når smitten er på vei ned og vi skal åpne gradvis 
opp. 

 Lillestrøm kommune har derfor meldt tilbake til statsforvalteren at 
kommunen i utgangspunktet ønsker å styre gjenåpningen selv, gjennom 
egen lokal forskrift. 

 Eventuelt er det akseptabelt å plasseres under kapittel 5B, med 
forsterkninger.  

 Dette gjør det mulig for næringslivet å åpne butikkene inkludert 
kjøpesentrene. 

 Samtidig gir en lokal forskrift tilsvarende forsterket 5B mulighet til å 
justere tiltakene etter behov, både ved å stramme inn, men også gjøre 
endringer som åpner opp når vi ser at dette er mest hensiktsmessig. 

 Vi er klare til å vedta forskrift tilsvarende forsterket 5B innen mandag 26. 
april.  

 Dersom dette ikke er mulig akkurat nå, ber vi har vi bedt statsforvalteren 
om at dette gjøres ved neste anledning, og at kommunen nå settes i 5B 
slik at vi kan gjøre de siste forsterkningene og justeringene selv. 

 

Lørenskog Lørenskog kommune mener det er en riktig/fornuftig vurdering av FHI å fortsatt 
plassere Lørenskog i 5A. 
 

Rælingen Innledningsvis er det et ønske fra Rælingen kommunes side at det prioriteres å 
lette på tiltaksbyrden for barn og unge. Dette gjelder også for unge voksne. Selv 
om vi normalt forbinder det med barnehage, skole og fritidsaktiviteter for disse 
gruppene, mener vi at foresattes arbeids- og inntektsmuligheter også er viktig 
for omsorgsevnen. Vi mener derfor det er viktig å kunne gjøre lettelser i tiltak for 
å unngå at arbeidsplasser går tapt. 
  
Kommunen mener innbyggerne vil oppleve manglende forholdsmessighet ved å 
opprettholde 5A i en situasjon med fallende smittetall og lite ukjent smitte. 
Kommunen mener derfor det i så fall vil være klokt å gjøre lokale lettelser der 
det er forsvarlig hvis 5A opprettholdes. 
  
  
Lokal situasjon i Rælingen 
I Rælingen har smittenivået falt kraftig siden toppnivået i uke 12. Pr onsdag 20. 
april har kommunen om lag 400 pr 100 000 innbyggere siste 14 dager, mens 
siste uke tilsier om lag 280 pr 100 000 innbyggere pr 14. dag. Ukjent smitte har 
også falt og var siste uke under 6 pst og kommunen har lite smitte blant barn 



under 13 år. Kommunen opplever nå å ha god kontroll på smitten og god 
kapasitet i TISK-arbeidet. Selv om smittenivået er på vei ned er kommunen klar 
over at vi fortsatt har et høyt nivå og at det kan oppstå utbrudd og økt smitte 
igjen.  Sett fra lokalt perspektiv mener vi derfor at 5B med forsterkinger, som 
foreslått av myndighetene i møtet tirsdag, er et riktig tiltaksnivå nå. 
  
Kommunen legger til grunn at inneaktivitet for barn og unge ikke bør åpnes igjen 
nå, og vil derfor gjøre tiltak for å sikre det hvis det blir 5B. I tillegg vil kommunen 
opprettholde små kohorter på maks 10 unge ved utendørsaktiviteter. 
Kommunen har valgt å videreføre rødt nivå i skoler og barnehager ut kommende 
uke. Dersom det er andre relevante forsterkinger som statlige myndigheter vil 
anbefale så er kommunen klar for å vurdere også disse og innføre de. 
  
  
Regionalt smittenivå - felles tiltaksnivå 
Kommunen er nært knyttet til Oslo, Lørenskog og Lillestrøm gjennom felles bo- 
og arbeidsmarked og handel på de store sentrene i nabokommuner. Tiltak i disse 
kommunene påvirker smittetrykket i vår befolkning. I tillegg oppstår det 
forvirring blant innbyggerne dersom det generelle tiltaksnivået er ulikt. 
Kommunen mener at de ulike tiltakene i seg selv er lite spesifikke, og at det er 
den samlede effekten av tiltakene som gir effekt på smittenivået. Dette med 
unntak av de tiltak som settes i verk knyttet til lokale utbrudd. 
 
Dersom regjeringen mener det regionale smittetrykket i Oslo og på nedre 
Romerike tilsier at regionen bør holdes på 5A vil kommunen vurdere om det kan 
utløse mulighet for tidligere åpning av lokalt bestemte tiltak. Dette vil i første 
rekke gjelde mulighet for å gå til gult nivå i skoler og barnehager så tidlig som 
mulig. Det vil også gjelde muligheten for å tillate mindre avstand enn 2 meter for 
uteaktivitet for barn og unge der det er en del av idrettens naturlige forløp. 
Kommunen synes ytterligere 2 uker er lang tid, all den tid smitten viser en god 
fallende tendens lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi mener derfor dette nivået bør 
revurderes allerede i løpet av kommende uke, dersom det videreføres som i dag. 
 

Eidsvoll Eidsvoll har fallende smittetall og god TISK kapasitet, vi antar derfor at det er 
regionsperspektivet - med vårt naboskap til Ullensaker - som gjør at FHI foreslår 
tiltaksnivå 5B.  

Ut fra næringsstrukturen i vår kommune mener vi at mobiliteten sørfra ikke blir 
vesensforskjellig ved et lavere tiltaksnivå. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom 
på at Eidsvoll har lokal forskrift med blant annet begrensninger for svømmehall 
og treningssentre i forhold til utestengning av utenbygdsboende fra områder 
med nedstengning. Samtidig vil en opphevelse av regional forskrift for vårt 
vedkommende antakelig redusere reiser fra Eidsvoll til Innlandet.  

Vi opprettholder på denne bakgrunn vårt syn som vi meddelte i gårsdagens 
møte med Statsforvalter og nasjonale helsemyndigheter. 

 

Nannestad Nannestad kommunes kriseledelse hadde en grundig faglig gjennomgang av 
smittesituasjonen før møtet med stasforvalteren i går. Den lokale 
smittesituasjonen består av flere parametere enn bare smittetall per 100000 de 



siste 14 dagene. Det handler blant annet også om mobilitet og smittemønstre. 
Våre innbyggere smittes gjerne på arbeidsplasser. Og disse arbeidsplassene ligge 
gjerne i Ullensaker, Lillestrøm og Osloområdet. Så smitter man familien etter at 
man kommer hjem. Det er liten smittelekkasje ut av familien. 

Nannestad har på denne årstiden få, om noen, tilbud som trekker utenbygds 
deltakelse. Dagens situasjon med 5A, samtidig som nærliggende kommuner er 
satt i betydelig lavere tiltaksnivå, gir økt mobilitet ut av kommunen. En 
gjenåpning av butikker vil i noen grad redusere dette. 

Butikkene som vil bli gjenåpnet under 5C, vil ikke tiltrekke seg store mengder 
utenbygds kunder. Om vi skulle ta feil, har vi gjennom hele pandemien vist at vi 
både kan og vil reagere raskt når det trengs. 

5C vil gi muligheter for økt deltakelse i begravelser, dåp, vielser og andre 
seremonier. Det fremstår som klart urimelig at vi skal opprettholde dagens 
begrensninger på begravelser. Når det gjelder vielser, er et stort flertall av disse 
borgerlige, og har verken før eller under pandemien vært en utfordring hva 
angår antallet personer til stede. 

På bakgrunn av den faglige tilnærmingen foretatt av kriseledelsen, herunder 
kommuneoverlegen, hadde formannskapet saken til behandling i kveld. 
Nedenstående vedtak viser til fulle at vi tar det ansvaret som påhviler oss, og det 
viser også en samstemt oppfatning av at 5B er å anse som uforholdsmessig. Vi 
kan vanskelig se at regionale hensyn kan veie tilstrekkelig tungt til å gis 
gjennomslag fremfor vårt vedtak om 5C pluss forsterking overfor treningssenter. 

Vi setter stor pris på den dialogen som har vært i denne runden, men syns vel 
det ble noe kort frist for denne tilbakemeldingen. Brevet kom i sekstiden i kveld, 
med henstand til klokken åtte i morgen tidlig med å svare. Så la dette tilsvaret 
også være en liten bekreftelse på at vi som alltid, er klare til ekspeditt håndtering 
av utfordringer. 

 

Formannskapet i Nannestad fattet 21.4.2021 følgende enstemmige vedtak i 
sak FS 21/113, arkivnummer 20/40807: 

1. Formannskapet har behandlet forslaget fra FHI om å innplassere 
Nannestad i Covid-19 -forskriften kapittel 5B. 

2. Formannskapet finner etter en samlet vurdering, og etter anbefaling fra 
kommuneoverlegen, at kommunen i nåværende situasjon behøver 
smitteverntiltak etter kapittel 5C, med tillegg av forsterkede tiltak 
knyttet til treningssentre. 

3. Kommunen er nærmest til å vurdere tiltaksnivået. 
4. Dersom staten i nærmeste framtid innplasserer kommunen i kapittel 5C 

iverksettes fra samme tidspunkt lokal forskrift som pålegger 
treningssentrene å kun holde åpent for innenbygds medlemmer, med en 
maksimal samtidig tilstedeværelse på 20 personer og avstandskrav på 2 
meter. Treningssentrene står også ansvarlige for at tilhørende køer 



holder seg til nasjonale og eventuelt lokale regler. Det skal føres løpende 
tilsyn av tilstedeværende kontrollør. 

5. Dersom staten i nærmeste framtid innplasserer kommunen i nasjonale 
regler, iverksettes fra samme tidspunkt lokal forskrift som legger 
kommunen inn under reglene i Covid-19 -forskriften kapittel 5C. 
Forskriften pålegger treningssentrene å kun holde åpent for innenbygds 
medlemmer, med en maksimal samtidig tilstedeværelse på 20 personer 
og avstandskrav på 2 meter. Treningssentrene står også ansvarlige for at 
tilhørende køer holder seg til nasjonale og eventuelt lokale regler. Det 
skal føres løpende tilsyn av tilstedeværende kontrollør. 

6. Forskriften gis varighet på 14 dager. 
7. Kommunedirektøren delegeres fullmakt til å utforme den detaljerte 

forskriftsteksten. 
 

 

Asker Hei, takk for fint møte i går. Vi har i etterkant hatt møte i kriseledelsen og drøftet 
situasjonen i lys av innspillene som kom frem i går. 
  
Vår bestemte vurdering er at vi i lys av smittesituasjonen, kapasiteten og 
oversikten vi har per nå bør ut av kapittel 5A, og at vi heller ikke mener det er 
forholdsmessig å omfattes av en forskrift med forsterket 5B nivå. Det vil vi i 
såfall ønske å gjøre lokale vurderinger på. 
  
Vi mener derfor at 5B er det som er riktig tiltaksnivå for Asker. 
Vi formidlet også at vi mente det burde vurderes visse lettelser i 5B, som 
begrenset skjenking med krav om bespisning og reduserte skjenketider – som et 
snarlig neste skritt. 
  
Jeg håper dette budskapet kom tydelig frem i går, men ønsker å gjenta og 
forsterke det. 

Ber om at dette videreformidles FHI og direktoratet. 
 

 


