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Helsedirektoratet anbefaler videreføring av covid-19-forskriften kapittel 5B for kommunene
Lørenskog og Ullensaker.
Helsedirektoratet anbefaler nedjustering fra covid-19-forskriften kapittel 5B til kapittel 5C for
kommunene Lillestrøm, Rælingen, Nordre Follo, Ås, Bærum, Lier og Drammen.
Reguleringen videreføres/trer i kraft iht. ovenstående når gjeldende regulering utløper
21.05.2021 kl. 24.00 og har varighet til og med 25.05.2021.
Det ble avholdt møter med Statsforvalteren i Oslo og Viken, kommunene, FHI og
Helsedirektoratet 18.05.2021 og 19.05.2021 der situasjonen i Viken ble diskutert.
Helsedirektoratet og FHI mener det fortsatt er behov for strenge tiltak i deler av Viken og at
regional regulering er nødvendig, men planlegger overgang til nasjonale tiltak med lokale
forsterkede tiltak når forskriften utløper dersom smittesituasjonen tilsier det.
Kommunene må til enhver tid konkret vurdere behovet for lokale vedtak og anbefalinger i
tillegg, avhengig av den lokale smittesituasjonen. FHI har kommet med konkrete forslag for
forsterkede lokale og regionale tiltak basert på smittesituasjonen som bør følges.
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Helsedirektoratet anbefaler videreføring av covid-19-forskriften kapittel 5B for kommunene Lørenskog og
Ullensaker.
Helsedirektoratet anbefaler nedjustering fra covid-19-forskriften kapittel 5B til kapittel 5C for kommunene
Lillestrøm, Rælingen, Nordre Follo, Ås, Bærum, Lier og Drammen.
Reguleringen videreføres/trer i kraft iht. ovenstående når gjeldende regulering utløper 21.05.2021 kl. 24.00
og har varighet til og med 25.05.2021.
Det ble avholdt møter med Statsforvalteren i Oslo og Viken, kommunene, FHI og Helsedirektoratet
18.05.2021 og 19.05.2021 der situasjonen i Viken ble diskutert.
Helsedirektoratet og FHI mener det fortsatt er behov for strenge tiltak i deler av Viken og at regional
regulering er nødvendig, men planlegger overgang til nasjonale tiltak med lokale forsterkede tiltak når
forskriften utløper dersom smittesituasjonen tilsier det.
Kommunene må til enhver tid konkret vurdere behovet for lokale vedtak og anbefalinger i tillegg, avhengig
av den lokale smittesituasjonen. FHI har kommet med konkrete forslag for forsterkede lokale og regionale
tiltak basert på smittesituasjonen som bør følges.

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. Tiltaksnivået har blitt justert flere
ganger med lettelser for mange kommuner 12.04, 26.04, 3.05 og 10.05.
For kommunene Lillestrøm, Lørenskog, og Rælingen ble det vedtatt nedjustering av tiltak fra kapittel 5A til kapittel
5B med tillegg av regionale forsterkede og samordnede mobilitets- og kontaktreduserende tiltak under forutsetning
av samordning av råd og tiltak med Oslo kommune. Tiltakene har varighet til og med 21.05.2021. Kommunene
Ullensaker, Nordre Follo, Ås, Bærum, Lier og Drammen har tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B som
har varighet til og med 21.05.2021.
Det er nå avholdt møter mellom FHI, Helsedirektoratet, Statsforvalter og kommunene i Viken 18.05.2021 og
19.05.2021 for å vurdere situasjonen og diskutere videre tiltak. Kontrollert og trinnvis nedtrapping av tiltak er
avgjørende for en vellykket prosess. Tilsvarende er god samordning av områder som henger sammen
befolkningsmessig på tvers av kommune- og fylkesgrenser nødvendig i denne prosessen. Det betyr at god
samordning med Oslo kommune er nødvendig.

Overordnet situasjonsbeskrivelse
Smittetrenden i Viken er fortsatt nedadgående slik vi ser i resten av landet. Foreløpige tall for uke 19 viser en
nedgang i smittetilfeller sammenliknet med uke 18 i de fleste kommuner. For enkelte kommuner er smittenivået
fortsatt høyt.
Det er usikkert hvordan fridager og høytider (Eid, Kristi himmelfartsdag og 17. mai) vil innvirke på smittesituasjonen.
Det er derfor behov for litt lengre observasjonstid for å vurdere om den nedadgående smittetrenden fortsetter.
Samordningen med Oslo kommune er viktig og har fungert godt. Også Oslo kommune ser en nedgang i smittenivå,
selv om smittesituasjonen fortsatt varierer betydelig fra bydel til bydel. Oslo kommune har varslet pressekonferanse
21. mai for å informere om videre nedtrapping av sine tiltak. Etter møtet med kommunene i dag kom det
tilbakemelding fra Oslo kommune om at de planlegger å endre sine tiltak 26.05.2021.

Smittesituasjonen i aktuelle kommuner
Ullensaker, Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Oslo:
Det er nedadgående smittetrend i Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Oslo. Disse kommunen har et samordnet
tiltaksnivå som fungerer godt. I kommunene Lørenskog og Ullensaker er det fortsatt høye smittetall med 14-dagers
insidens på 280/100 000 og ukjent smitteandel på 16% for Lørenskog og 14-dagers insidens på 227/100 000 og
ukjent smitteandel på 23% for Ullensaker. Ullensaker har muligens en stigende smittetrend nå.
Nordre Follo og Ås
Det er nedadgående smittetrend i Nordre Follo med 14-dagers insidensen på 190/100 000, noe som fortsatt er høyt.
Andel ukjent smittevei er på 14%. For Ås er smittetrenden stigende fra uke 18 til 19 med 14-dagers insidens på
186/100 000. Begge kommunene understreker viktigheten av samordnet tiltaksnivå i disse to kommunene.
Bærum, Drammen, Lier
Det er nedadgående smittetrend i alle tre kommunene, om enn en noe svak nedgang i Lier. 14-dagers insidensen er
på 104/100 000 for Bærum, 114/100 000 for Lier og 148/100 000 for Drammen kommune. Andel ukjent smittevei
varierer mellom 10 og 15%. Aller tre kommunene poengterer viktigheten av samordnet tiltaksnivå.

Statsforvalters vurdering
Statsforvalter stiller seg bak vurderingene som er gitt fra FHI (nedenfor), og er ikke kjent med hensyn som står i veien
for at FHIs anbefaling legges til grunn i vurdering av videre tiltaksnivå.
Statsforvalter er også enig i at helligdager og fridager gjør at smittesituasjonen i øyeblikket er noe usikker, og at det
er viktig at kommunene får tid nok til å vedta lokale forskrifter dersom det er nødvendig.
Statsforvalter anser samordning av tiltaksnivå mellom Oslo og nabokommunene som viktig, og opplyser at Oslo
kommune planlegger justering av sine tiltak fra og med 26.05.2021.

Folkehelseinstituttets vurderinger
Oppsummering av FHIs anbefaling:
Forlengelse av tiltak regulert i kapittel 5




FHI anbefaler at regionale tiltak videreføres i en kort periode (tom 26.05.21), slik at man ser effekt av 17.
mai, Eid og andre fridager/markeringer nå forrige uke og denne uka før videre lettelser.
For kommuner på tiltaksnivå 5B hvor smittetallet fremdeles er høyt (over ca 200/100 000/14 dager)
anbefales videreføring av 5B (vurdert 19.05.21) i en kort periode (tom 26.05.21). Dette gjelder følgende
kommuner: Lørenskog og Ullensaker
For kommuner på tiltaksnivå 5B hvor smittetallet er lavere (under ca 200/100 000/14 dager) anbefales
tiltaksnivå 5C (vurdert 19.05.21) i en kort periode (tom 26.05.21). Behov for evt forsterkede lokale tiltak
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knyttet til regulering av arrangement må vurderes. Dette gjelder følgende kommuner: Lillestrøm,
Rælingen, Drammen, Lier, Bærum, Nordre Follo og Ås.
Overgang til lokale, samordnede tiltak fra neste uke





Basert på dagens smittesituasjon som nærmere beskrevet under vurderer FHI at kommunene som
anbefales tiltaksnivå 5B/5C forbereder overgang til nasjonale tiltak med lokale forsterkede tiltak fom
27.05.21. Overgangen bør fortrinnsvis skje samordnet og samtidig med at det gjøres lettelser i Oslo.
Ved overgang til lokal regulering bør kommunene ha en plan for gradvis nedtrapping av tiltak.
Lokalkunnskap om hvor smitten skjer og forhold utenom det rent smittevernfaglige vil ha betydning ved
prioritering av lettelser og vil være en del av vurderingene som gjøres i kommunene. Kommunene må
også legge til grunn at de nasjonale tiltakene kan endres ved ytterligere nasjonal gjenåpning.
Tiltak for å begrense innendørs aktiviteter og begrense arrangementer og videreføring av skjenkestopp,
bør vurderes ved den gradvise nedtrappingen. Kommunene bør også vurdere hvilke tiltak som har
betydning for mobilitet på tvers av kommunegrensene. FHI kan gi nærmere råd om lokale tiltak.

Se for øvrig FHI sin vurdering som er vedlagt i sin helhet.

Helsedirektoratets vurderinger og anbefaling
Behovet for regionale, koordinerende eller lokale tiltak, jf. smittevernloven § 4-1 annet ledd
Etter smittevernloven § 4-1 andre 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-19forskriften kapittel 5A for alle kommunene i Viken. Dette har senere blitt justert ved flere anledninger. Viken har
flere bo- og arbeidsmarkedsregioner med tett kontakt mellom mennesker og høy grad av mobilitet over
kommunegrenser. Mange kommuner ligger nær Oslo og har innbyggere med mye kontakt til Oslo som fortsatt har et
høyt smittepress i flere bydeler og strenge lokale smittevernstiltak. Det er fortsatt behov for å ha koordinerte tiltak i
disse regionene, og erfaringen viser at det kan være krevende for kommunene selv å oppnå tilstrekkelig koordinering
over kommunegrensene.
På denne bakgrunnen vurderer Helsedirektoratet at vilkårene i smittevernloven § 4-1 andre ledd 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.
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 i tillegg
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viktig at kommunene til enhver tid vurderer behovet for ytterligere forsterkede og samordnede mobilitets- og
kontaktreduserende tiltak etter en vurdering av den lokale og regionale smittesituasjonen.
Helsedirektoratet har gjennomgått FHI sine rapporter over smitte i Viken, deres vurderinger av nødvendige tiltak og
behov for samordning i regionen, og lyttet til kommunene og deres innspill. Basert på denne informasjonen,
informasjon fra Statsforvalter og anbefalingen fra FHI, vurderer Helsedirektoratet at det fortsatt er nødvendig og
forholdsmessig med en videreføring av statlig regional regulering for aktuelle kommuner, men at tiltaksnivået kan
justeres ned fra kapittel 5B til kapittel 5C for noen av kommunene.
FHI foreslår videreføring av covid-19-forskriften kapittel 5B for kommunene Lørenskog og Ullensaker, og
nedjustering til covid-19-forskriften kapittel 5C for kommunene Lillestrøm, Rælingen, Nordre Follo, Ås, Bærum, Lier
og Drammen. I den vedlagte tilrådingen fra FHI anbefaler de varighet av tiltakene til og med 26.05.2021. Vi har i
ettertid fått vite at Oslo kommune planlegger endring av sine tiltak fra og med 26.05.2021. FHI har i mail samtykket
til at varigheten av tiltakene for kommunene i Viken anbefales til og med 25.05.2021 for å sikre samordning med
Oslo kommune.
For kommunene Lørenskog og Ullensaker er smittenivået fortsatt høyt, 14-dagers insidens på over 200/100 000 og
høy andel ukjent smittevei, og Ullensaker ser dessuten en stigende smittetrend. Begge kommunene er komfortable
med en videreføring av tiltak etter covid-19-forskriften kapittel 5B og mener det er korrekt og forholdsmessig.
Ullensaker kommune understreker dessuten utfordringene med å vedta en lokal forskrift som er streng nok.
For kommunene Lillestrøm og Rælingen ligger 14-dagersinsidensen på under 100/100 000. Begge kommunene
opplever at nedtrapning til kapittel 5C er en god løsning før de ønsker å gå over på nasjonale tiltak med lokal forskrift
når denne perioden er over dersom smittesituasjonen fortsatt tilsier det.
For kommunene Nordre Follo og Ås er 14-dagers insidensen på like under 200/100 000. FHI foreslo i utgangspunktet
å beholde Nordre Follo i kapittel 5B, men kommunen selv uttrykker at de mener det er for strengt. De har god TISKkapasitet i kommunen og mener å ha relativt god kontroll over utbruddene til tross for ukjent andel smitte på 14%.
De mener i utgangspunktet at de bør over på nasjonale tiltak, men kan akseptere tiltak etter kapittel 5C dersom Ås
får det samme tiltaksnivået. Ås var også forberedt på nasjonale tiltak med lokal forskrift, men anser tiltak etter
kapittel 5C som akseptabelt for dette korte tidsrommet. De anser det som en stor fordel om Nordre Follo kan ha det
samme tiltaksnivået. Begge kommunene ønsker å gå over på nasjonale tiltak eventuelt med lokale forskrifter når
denne perioden er over.
For kommunene Bærum, Lier og Drammen er 14-dagers insidensen på mellom 100 og 150/100 000 og nedadgående
smittetrend. Alle tre kommunene er tydelige på at de ønsker å gå over til nasjonale tiltak med lokal forskrift som
tilsvarer omtrent nivået for kapittel 5C. De er tydelige på de vil sørge for lokal samordning av tiltakene. Samtidig har
tilbakemeldingen fra smittevernoverlegene i kommunene vært at en overgang til kapittel 5C vil være en fordel. Man
vil da kunne se utviklingen etter fridagene og helligdagene og kommunene vil få tid til å vedta lokale forskrifter som
kan tre i kraft når denne perioder er over dersom smittesituasjonen tilsier at de kan gå ut av statlig forskrift. Etter
møtet ble kommunene på nytt forelagt at Helsedirektoratet støtter FHI i at kommunene nedjusteres til kapittel 5C.
De har gitt tilbakemelding til Statsforvalter at de fortsatt er uenige i dette, egen e-post om deres svar er vedlagt.
Helsedirektoratet støtter FHI i deres tilråding. For de aller fleste kommunene sammenfaller foreslått tiltaksnivå med
det kommunene selv ønsker. For Nordre Follo og Ås foreslås tiltak etter kapittel 5C for en kort periode selv om de
selv ønsker nasjonale tiltak med lokale forskrifter. Kommunene anser likevel tiltaksnivået som akseptabelt. De vil da
få tid til å planlegge overgang til lokale forskrifter dersom smittesituasjonen fortsatt tilsier det. Når det gjelder
kommunene Bærum, Lier og Drammen foreslår FHI og Helsedirektoratet en nedtrapping til tiltak etter kapittel 5C til
tross for at kommunene selv ønsker nasjonale tiltak med lokale forskrifter. FHI og Helsedirektoratet mener en
trinnvis nedtrapning er viktig i regionen, og at det er nødvendig å få oversikt over eventuell effekt av fridager og
helligdager før kommunene går ut statlig regulering. Foreslått varighet for tiltakene er kort, og kommunene vil da få
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tid til å forberede lokale forskrifter slik at dette kan være på plass dersom de kan tre ut av statlig regulering
26.05.2021.
Samlet sett vurderer FHI og Helsedirektoratet at den foreslått nedtrappingen av tiltaksnivå i regionen er forsvarlig,
og hensiktsmessig for å sikre god samordning mellom Oslo og nærliggende kommuner, og at tiltakene er nødvendige
og forholdsmessige. Det er stor mobilitet over kommunegrenser i regionen, og god samordning er viktig for å
motvirke uønsket mobilitet. Varigheten av tiltaksperioden er denne gangen kort med tanke på at kommunene skal få
mulighet til å få på plass nødvendige lokale forskrifter dersom det er mulig å avslutte statlig regulering når
tiltaksperioden utløper.

Samlet anbefaling




Helsedirektoratet anbefaler videreføring av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B for
kommunene Lørenskog og Ullensaker.
Helsedirektoratet anbefaler nedjustering av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften fra kapittel 5B til
kapittel 5C for kommunene Lillestrøm, Rælingen, Nordre Follo, Ås, Bærum, Lier og Drammen.
Forskriftsreguleringen videreføres/trer i kraft iht. ovenstående når gjeldende regulering utløper 21.05.2021
kl. 24.00, og har varighet til og med 25.05.2021.

Vedlegg
FHI sitt underlag
Mail fra Statsforvalter
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COVID-19

Vurdering av smittesituasjonen og
tiltaksnivå i Viken
19. mai 2021

Regjeringen videreførte regionale tiltak på nivå 5B i 9 kommuner i Viken fylke gjeldende fra
10.05.21 til og med 21.05.21.
FHI har før møtet den 19.05.21 med Statsforvalter og Helsedirektoratet om videreføring eller
endring av tiltak i kommunene i Viken som er omfattet av kap 5A-C, hatt møter med
kommunene som er omfattet av kap 5A-C. Følgende er en vurdering av smittesituasjonen og
tiltaksnivå for Viken kommunene med nåværende tiltaksnivå 5B.
Kommuner på nåværende tiltaksnivå 5B: Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Ullensaker,
Drammen, Lier, Bærum, Ås og Nordre Follo

Folkehelseinstituttets vurdering
Bakgrunn
•

•
•

•
•

•

Det er en nedadgående smittetrend i Viken fylke, og foreløpige tall for uke 19 viser en
fortsatt nedgang i antall smittetilfeller sammenliknet med uke 18. Smittenivået er
avtagende i de fleste kommuner, men fremdeles høyt i enkelte kommuner.
Det er for tidlig å se effekten av 17. mai, Eid og andre fridager/markeringer, noe som gjør
det vanskelig å tolke overvåkningsdataene per i dag.
Det er viktig å sikre en kontrollert og trinnvis nedtrapping og god samordning av aktuelle
tiltak i regionen for å redusere risiko for stor mobilitet i området. Stor ulikhet i tiltaksnivå
mellom Oslo og nabokommunene til Oslo og mellom kommuner i samme region i
Viken kan føre til økt mobilitet over kommunegrensene. For å unngå slik mobilitet bør
det tilstrebes likhet i tiltaksnivå.
Før hvert trinn i gjenåpningen bør det gjøres en helhetsvurdering av smittesituasjonen,
kapasitet til TISK og til behandling av pasienter i spesialisthelsetjenesten,
vaksinasjonsstatus samt tiltaksbyrden.
Kommunelegehåndboken for covid-19 og covid 19-forskriften kap. 5 beskriver hvilke
tiltak som er aktuelle basert på en helhetsvurdering av smittesituasjonen. Tiltakene
beskrevet på de ulike nivåene er basert på en opptrapping av tiltak, og i mindre grad en
nedtrapping. Det anbefales at nedtrappingen gjøres mer gradvis for å ha mulighet å
vurdere effekt samt unngå en bratt endring i smittespredning. Smitterisiko er høyest
innendørs, og det kan derfor åpnes mer for utendørs aktiviteter ved en gradvis
gjenåpning.
Flere kommuner har gitt uttrykk for behov og utfordringer rundt samordning av
tiltaksnivå i samme geografisk- eller bo- og arbeidsmarkedsregion. Kommunene kjenner
best mobilitetsmønsteret i regionen og behov for samordning. Samordning kan

gjennomføres ved bruk av kapittel 5A-C i den nasjonale covid-19-forskriften eller ved tett
samarbeid mellom kommunene med bistand fra Statsforvalter, FHI og Helsedirektoratet
ved behov. Samordning er særlig viktig for tiltak som har betydning for mobilitet på tvers
av kommunene (særlig skjenking, underholdningstilbud og arrangementer).

FHI anbefaler:
Forlengelse av tiltak regulert i kapittel 5

•
•

•

FHI anbefaler at regionale tiltak videreføres i en kort periode (tom 26.05.21), slik at man
ser effekt av 17. mai, Eid og andre fridager/markeringer nå forrige uke og denne uka før
videre lettelser.
For kommuner på tiltaksnivå 5B hvor smittetallet fremdeles er høyt (over ca 200/100
000/14 dager) anbefales videreføring av 5B (vurdert 19.05.21) i en kort periode (tom
26.05.21). Dette gjelder følgende kommuner: Lørenskog og Ullensaker
For kommuner på tiltaksnivå 5B hvor smittetallet er lavere (under ca 200/100 000/14
dager) anbefales tiltaksnivå 5C (vurdert 19.05.21) i en kort periode (tom 26.05.21).
Behov for evt forsterkede lokale tiltak knyttet til regulering av arrangement må vurderes.
Dette gjelder følgende kommuner: Lillestrøm, Rælingen, Drammen, Lier, Bærum,
Nordre Follo og Ås.

Overgang til lokale, samordnede tiltak fra neste uke
•

•

•

Basert på dagens smittesituasjon som nærmere beskrevet under vurderer FHI at
kommunene som anbefales tiltaksnivå 5B/5C forbereder overgang til nasjonale tiltak
med lokale forsterkede tiltak fom 27.05.21. Overgangen bør fortrinnsvis skje samordnet
og samtidig med at det gjøres lettelser i Oslo.
Ved overgang til lokal regulering bør kommunene ha en plan for gradvis nedtrapping av
tiltak. Lokalkunnskap om hvor smitten skjer og forhold utenom det rent
smittevernfaglige vil ha betydning ved prioritering av lettelser og vil være en del av
vurderingene som gjøres i kommunene. Kommunene må også legge til grunn at de
nasjonale tiltakene kan endres ved ytterligere nasjonal gjenåpning.
Tiltak for å begrense innendørs aktiviteter og begrense arrangementer og videreføring av
skjenkestopp, bør vurderes ved den gradvise nedtrappingen. Kommunene bør også
vurdere hvilke tiltak som har betydning for mobilitet på tvers av kommunegrensene. FHI
kan gi nærmere råd om lokale tiltak.

Tiltak rettet mot barn og unge

•

Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres også når lettelser vurderes, i tråd med
regjeringens strategi. Tiltak i skoler og barnehager skal vurderes lokalt slik at mest mulig
tilstedeværende undervisning tilstrebes, basert på den lokale smittesituasjonen. FHIs
skolegruppe kan også bistå med råd i disse vurderingene. Ved lokale utbruddsituasjoner i
en skole eller barnehager, bør fortrinnsvis den enkelte skole/barnehage gå på rødt nivå
for en periode. Det er viktig at alle har en beredskapsplan for rask overgang til rødt ved
behov.

•

FHI støtter at endring av tiltaksnivået i videregående skoler til gult bør prioriteres i
områder der rødt nivå er fortsatt på plass. Jevnlig testing vil bidra til å holde smitterisiko
nede. Det kan imidlertid også medføre noe økte smittetall når flere blir avdekket med
testing, men det vil være som forventet. Det er viktig å sikre god etterlevelse av gult nivå
og unngå blanding av klasser og større samlinger slik som beskrevet i veilederne.
Basert på foreløpige tall og kommunenes vurderinger av smittesituasjonen i samarbeid
med Folkehelseinstituttet, anbefaler Folkehelseinstituttet følgende (tabell 1):

Tabell 1 Folkehelseinstituttets anbefaling av tiltaksnivå for kommuner i Viken fylke, 18.05.21

Kommune
Lillestrøm
Rælingen
Lørenskog
Ullensaker
Drammen
Lier
Bærum
Ås
Nordre Follo

Nåværende tiltaksnivå
Forsterket 5B
Forsterket 5B
Forsterket 5B
5B
5B
5B
5B
5B
5B

Anbefalt tiltaksnivå
fom 21.05.21 tom 26.05.21
5C
5C
5B
5B
5C
5C
5C
5C
5C

Situasjonsbilde

Figur 1 Antall tilfeller per 100 000 innbygger per 14 dager etter fylke og prøvedato, uke 2021-16 til uke 2021-20.

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 slutten av mars. Totalt er det meldt om 1308 tilfeller de siste 14 dagene i
Viken, som gir en 14-dager insidens på 104,4 per 100 000. Foreløpige tall for uke 19 (n=679) viser en
fortsatt nedgang i antall smittetilfeller sammenliknet med uke 18 (n=785). Andel positive blant
testede har i samme periode falt fra 2,8% i uke 18 til 2,6% i uke 19. Antall testede i uke 19 var noe
lavere sammenliknet med i uke 18, henholdsvis 2204/100 000 i uke 18 og 2068/100 000 i uke 19.
Antall nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak per 14 dager per 100 000 innbyggere
i Viken er 2.7, som tilsvarer risikonivå 1.

Figur 2. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert på prøvedato, Viken, uke 2021-16 til 2021-20

6 av Vikens kommuner; Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Ås, Halden og Lørenskog har en økende
smittetrend, de andre kommunene har stabil eller synkende trend. 3 kommuner har en 14-dagers
insidens som tilsier risikonivå 4; Lørenskog, Nes og Ullensaker. Andel positive blant testede siste 14
dager varierer fra 0 til 5,4 %. 1 kommune har en andel positive prøver over 5%; Ås, som tilsvarer
risikonivå 5.

Lillestrøm
Kommunen har fortsatt en jevn nedadgående trend
med 48 meldte tilfeller i uke 19 og har nå en 14dagers insidens på 84 per 100 000 innbyggere.
Andelen ukjent smitte er på 33%. Andelen
positive tester utgjorde 2,4% i uke 19, en
økning fra 1,9% i uke 18. Det er ikke meldt
om større utbrudd i kommunen. Nye
smittetilfeller blir i all hovedsak registrert
etter sosiale sammenkomster og blant
husstandsmedlemmer. Alle kommunens
grunnskoler driftes på gult nivå fra uke 21.
Kommunen har en lokal forskrift i tillegg til
regionale tiltak kap. 5B som er samordnet
med Lørenskog, Rælingen og Oslo. Etter
egen vurdering er kommunen nå på risikonivå
3.

Figur 3: Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert på
prøvedato, Lillestrøm, uke 2021-16 til uke 2021-20

Rælingen

Figur 4: Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert på prøvedato,
Rælingen, uke 2021-16 til uke 2021-20

Kommunen har hatt en nedadgående trend i antall
smittetilfeller fra uke 15. I uke 18 var det registrert 13
nye tilfeller, i uke 19 var det registrert 10 nye tilfeller.
14-dagers insidensen er 80/100 000. Andel positive
prøver blant personer testet var 1,7 % i uke 18 og
2,1% i uke 19. Andel med ukjent smittevei ligger på
ca. 10%. Størst andel smittede er i aldersgruppen 2039 år. Det er ingen store pågående utbrudd i
kommunen. Alle skoler og barnehager er på gult nivå.
Kommunen har en lokal forskrift i tillegg til regionale
tiltak kap. 5B som er samordnet med Lørenskog,
Lillestrøm og Oslo. Kommunen rapporterer at de
ligger på risikonivå 3. De ønsker en gradvis
nedtrapping av tiltak, samordnet med
nabokommunene.

Lørenskog
Etter en smittetopp i uke 10, har det vært en jevn nedgang i
antall nye tilfeller, men smittetrykket har holdt seg stabilt
høyt til og med uke 14. Tall for uke 19 viser 56 meldte
smittetilfeller, noe som indikerer en fortsatt svak synkende
smittetrend. 14-dagers insidensen er 280/100 000. Andel
positive prøver blant personer testet var 4,2% i uke 18 og
3,3% i uke 19. Andel med ukjent smittevei ligger stabilt høyt
med 16%. Kommunen registrerer fortsatt noe lav
testaktivitet i befolkningen. I uke 19 startet kommunen med
massetesting for foreldre og elever tilknyttet barnehage og
skole. Det er ikke meldt om større pågående utbrudd, men
noen smittetilfeller som påvirker skoler og barnehager. 40%
av de smittede er under 20 år. Kommunen ligger på
risikonivå 4. Kommunen ønsker en gradvis nedtrapping av
tiltak, samordnet med Oslo, Lillestrøm og Rælingen.
Figur 5: Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert
på prøvedato, Lørenskog, uke 2021-16 til uke 2021-20

Ullensaker

Figur 6: Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert
på prøvedato, Ullensaker, uke 2021-16 til uke 2021-20

Kommunen hadde en økning i antall tilfeller i uke 18 med
totalt 68 registrerte tilfeller. Foreløpige tall for uke 19 viser
en nedgang i nye tilfeller. 14-dagers insidensen er 227/100
000. Andel positive prøver blant personer testet var 5,1% i
uke 18 og 4,0% i uke 19. I uke 17 og 18 meldte kommunen
om enkelttilfeller knyttet til 6 skoler hvor mange elever og
lærere ble satt i karantene. I tillegg er det meldt et utbrudd
på karantenehotell hvor den indiske varianten er påvist.
Andelen ukjent smitte er fortsatt høy og var på 23 % i uke 19.
Andel positive prøver blant personer testet ligger stabilt på
4,0%. Massetesting ved ungdomskolene og videregående
skoler pågår. Kommunen vurderer at de ligger fortsatt på
risikonivå 4. De ønsker en gradvis nedtrapping av tiltak,

koordinert med nabokommunene.

Drammen

Figur 7. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert
på prøvedato, Drammen, uke 2021-16 til uke 2021-20

Kommunen har hatt en nedadgående trend i antall
smittetilfeller fra uke 13. De to siste ukene har den
nedadgående trenden stabilisert seg. Kommunen melder om
67 tilfeller både i uke 18 og uke 19. 14-dagers insidensen er
114/100 000. Andel positive prøver blant personer testet var
2,3% i uke 18 og 1,9% i uke 19. Andel med ukjent smittevei
har ligget på ca. 15% de siste 14 dagene. Størst andel
smittede er i aldersgruppen 20-39 og 0-59 år. Kommunen
har hatt et stort smitteutbrudd knyttet til en barneskole hvor
flere klassetrinn var berørt, men dette utbruddet er nå under
kontroll. Alle skoler og barnehager er på gult nivå.
Kommunen har en lokal forskrift i tillegg til regionale tiltak
kap. 5B med antall begrensninger på sosiale sammenkomster
og knyttet til begravelser, bisettelser, seremonier og
livssynsamlinger. Kommunen rapporterer at de ligger på
risikonivå 3. Kommunen ønsker en gradvis nedtrapping av
tiltaksnivå og at tiltakene samordnes med nabokommunene.

Lier

Figur 8. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert
på prøvedato, Lier, uke 2021-16 til uke 2021-20

Forekomsten i kommunen har vært svakt nedadgående de
siste to ukene etter en økning i uke 17. 14-dagers
insidensen er 148/100 000. Andel positive blant personer
testet var 2,6% i uke 18 og 2,9% i uke 19. Andel med ukjent
smittevei har ligget rundt 10-15 % siste 14 dagene. Ingen
pågående utbrudd, men melder om påvist smitte i enkelte
skoler og barnehager. Største andelen av de smittede er i
aldersgruppen 40-49 år og 20-39. Skolene og barnehagene
i kommunen har gått over fra rødt til gult nivå fra uke 17.
Det er rødt tiltaksnivå på voksenopplæringen. Kommunen
har en lokal forskrift som videreføres med blant annet
antalls begrensninger i privat husstand. Kommunen
rapporterer at de ligger på risikonivå 3. Kommunen ønsker
at nedtrapping av tiltak koordineres med
nabokommunene.

Bærum

Figur 9. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert
på prøvedato, Bærum, uke 2021-16 til uke 2021-20

Kommunen har hatt en nedadgående trend i antall smitte
tilfeller fra uke 12 til og med uke 17. I uke 18 og 19 er det en
svak økning i antall smittetilfeller. 14-dagers insidensen er
104/100 000. Andel positive blant personer testet er 2,5% i
uke 18 og 2,3% i uke 19. Andel med ukjent smittevei er nå ca.
10%. Størst andel smittede er i aldersgruppen 20-39 år.
Kommunen meldte 3 utbrudd i uke 19 knyttet til en
barnehage, en skole og en arbeidsplass. Skoler og
barnehager er på gult nivå fra uke 18. Kommunen har en
lokal forskrift i tillegg til regionale tiltak kap. 5B med antall
begrensninger på sosiale sammenkomster og knyttet til
begravelser, bisettelser, seremonier og livssynsamlinger.
Kommunen rapporterer at de ligger på risikonivå 3.
Kommunen ønsker en gradvis nedtrapping av tiltaksnivå og at
tiltakene samordnes med nabokommunene.

Ås

Figur 10. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert
på prøvedato, Ås, uke 2021-16 til uke 2021-20

Etter en nedadgående trend siden uke 12 og 9 meldte
smittetilfeller i uke 18 økte antallet positive tilfeller til 29 i
uke 19. 14-dagers insidensen er nå på 186/100 000. Andelen
positive tester økte fra 2,2% i uke 18 til 6,7% i uke 19.
Smitteveien til positive tilfeller er i all hovedsak kjent og som
regel
knyttet
til
sosiale
sammenkomster
og
husstandsmedlemmer. Kommunen har ikke innført lokal
forskrift i tillegg til tiltaksnivå 5B. Kommunen tar lokale
vurderinger mtp. smittesituasjonen og enkelte skoler er
derfor på rødt tiltaksnivå. Skoler uten utbrudd eller kjent
smitte videreføres på gult nivå. Kommunen ønsker fortsatt
koordinering med nabokommunene ved nedtrapping av
tiltak.

Nordre Follo

Figur 11. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert
på prøvedato, Nordre Follo, uke 2021-16 til uke 2021-20

Kommunen har hatt en nedadgående trend de siste ukene og
hadde 47 meldte tilfeller i uke 19 sammenlignet med 78
registrerte tilfeller i uke 18. 14-dagers insidensen er på
190/100 000. Andelen positive tester var på 2,7% i uke 19 - en
nedgang fra 4,7% i uke 18. Kommunen melder om ett mindre
utbrudd på en skole, men nye tilfeller registreres hovedsakelig
innad i husstander. Det er ikke innført lokal forskrift i tillegg til
tiltaksnivå 5B. Kommunen trappet ned til gult tiltaksnivå i
grunnskolen fra 18.05. Barnehager har vært på gult nivå siden
07.05.21. Kommunens videregående skoler skal settes på gult
tiltaksnivå fra og med tirsdag 25.05.21 om den nedadgående
smittetrenden fortsetter. Kommunen presiserer viktigheten av
koordinering med nabokommunene ved nedtrapping av tiltak.

Mail fra Statsforvalter etter at følgende kommuner er informert om Helsedirektoratets anbefaling
20.05.21 – tilbakemeldinger kommuner – tiltaksnivå og datoer:
Bærum:
Bærum kommune opprettholder innstillingen fra møtet med SFOV 19.mai, hvor Bærum kommune
ønsker å tre ut av covid-19 forskriftens kapittel 5. Bærum kommune ønsker å legge nasjonal covid-19
forskrift til grunn sammen med lokal forskriftsregulering for å sikre forsvarlig smittevern. Bærum
samordner lokal forskrift med nabo-kommunene Asker, Lier og Drammen.
Drammen:
Drammen kommune mener det samme som i går og ønsker å gå over på lokal forskrift når gjeldende
forskrift utløper i morgen. Vi forbereder nå lokal forskrift og skal ha formannskapsmøte i morgen kl
14. Dette svaret er koordinert med rådmann og ordfører.
Til orientering vil den lokale forskriften i Drammen kommune utarbeides med utgangspunkt i
tiltaksnivå 5C. Lettelser og begrensninger søkes koordinert nå med Lier, Asker og Bærum. Dette vil bli
grunnlaget for den politiske saken til formannskapet i morgen.
Lier:
Lier kommune ønsker ikke å omhandles av 5c. Lier kommune forbereder en lokal forskrift. Dvs
opprettholder samme synspunkt som ordfører uttalte i går.

