v4-29.07.2015

Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge
HDIR Innland 41894706

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Krisestab HOD
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

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

21/8869-17
Ingebjørg Skrindo
07.05.2021

Anbefaling om videreføring av statlig forskrift kap. 5B for kommunene Lillestrøm, Lørenskog,
Rælingen, Nordre Follo, Ås, Bærum, Lier, Drammen og Ullensaker, og oppheving av statlig
forskrift for kommunene Enebakk, Frogn, Vestby, Indre Østfold, Fredriksta
OPPSUMMERING











Helsedirektoratet anbefaler videreføring av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B
for kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Nordre Follo, Ås, Bærum, Lier, Drammen og
Ullensaker.
Tiltakende videreføres når gjeldende forskrift utløper, og har varighet til og med 21.05.2021.
Helsedirektoratet anbefaler opphevelse av statlig regulering etter covid-19-forskriften for
følgende kommuner i Viken: Enebakk, Frogn, Vestby, Indre Østfold, Fredrikstad, Moss,
Sarpsborg, Råde, Halden og Asker fra og med 10.05.2021 kl. 00.00.
FHI har kommet med konkrete forslag for forsterkede lokale og regionale tiltak basert på
smittesituasjonen for alle kommunene som bør følges.
Det ble avholdt møter med Statsforvalteren i Oslo og Viken, kommunene, FHI og
Helsedirektoratet 05.05.2021 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.
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 18.-20. mai.
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Helsedirektoratet anbefaler videreføring av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B for
kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Nordre Follo, Ås, Bærum, Lier, Drammen og Ullensaker.
Tiltakende videreføres når gjeldende forskrift utløper, og har varighet til og med 21.05.2021.
Helsedirektoratet anbefaler opphevelse av statlig regulering etter covid-19-forskriften for følgende
kommuner i Viken: Enebakk, Frogn, Vestby, Indre Østfold, Fredrikstad, Moss, Sarpsborg, Råde, Halden og
Asker fra og med 10.05.2021 kl. 00.00.
FHI har kommet med konkrete forslag for forsterkede lokale og regionale tiltak basert på smittesituasjonen
for alle kommunene som bør følges.
Det ble avholdt møter med Statsforvalteren i Oslo og Viken, kommunene, FHI og Helsedirektoratet
05.05.2021 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.
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 18.-20. mai.

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. april, 26.april og 3. mai. 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 fra og med 06.05.2021 kl. 00.00 med varighet til og med
16.05.2021 under forutsetning av samordning av råd og tiltak med Oslo kommune.

For å samordne varigheten av tiltakene i Viken ble samtidig gjeldende tiltak for resterende kommuner med tiltak
etter covid-19 forskriften forlenget tilsvarende, men med ny vurdering 5. mai som avtalt på møte med kommunene
29. april.
Det ble avholdt møter mellom FHI, Helsedirektoratet, Statsforvalter og kommunene i Viken 05.05.2021 for å vurdere
situasjonen og diskutere videre tiltak. Det har i hele prosessen blitt lagt stor vekt på å vurdere områder som henger
sammen befolkningsmessig på tvers av kommunegrensen og fylkesgrense.
Kommuner med tiltak etter covid-19-forskriften kapittel 5B i Viken pr. 05.05.2021, etter regioner for samordning:
- Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby og Ås.
- Fredrikstad, Halden, Moss, Råde og Sarpsborg.
- Asker, Bærum, Drammen og Lier.
- Ullensaker.
- Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen.
Helsedirektoratet støtter FHI i presiseringen av at 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
kommunegrensen og fylkesgrense nødvendig i denne prosessen.

Overordnet situasjonsbeskrivelse
Det er fortsatt nedadgående smittetrend i Viken fylke, som i landet som helhet. Smittenivået er avtagende i de fleste
kommuner, men fremdeles høyt i enkelte kommuner. Smittesituasjonen i Viken vurderes spesielt i sammenheng
med Oslo kommune som også et høyt smittetrykk i enkelte bydeler, spesielt nordøst i kommunen.
R-tallet er 0,6 i Viken og 0,7 i Oslo kommune.
Variasjonen i smittetrykk er stor i regionen, men smitteandel som varierer mellom 50 og nesten 400/100 000.
Kommunene med høyest smitteandel nå, er Lørenskog med 318/100 000 og Halden med 223/100 000. Bydelene
med høyest smitteandel er Bjerke med 388/100 000, Grünerløkka og Grorud med 338/100 000 og Stovner med
318/100 000.

Smittesituasjonen i enkelte kommuner/områder
Kommunene vurderes her regionvis:
Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Oslo:
Det er nedadgående smittetrend i alle tre kommunene i Viken og i Oslo. Kommunene og FHI redegjør for en god
samordningsprosess med Oslo kommune. Lørenskog har et smittenivå som er omtrent som tilgrensende bydeler i
Oslo kommune, men er fortsatt bekymret for mye ukjent smittevei. Lillestrøm presiserer på nytt at de mener det vil
være mer hensiktsmessig med en lokal forskrift enn med nåværende tiltaksnivå etter kapittel 5B med tillegg av lokal
forskrift.
Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby og Ås
Det er nedadgående smittetrend i alle kommunene i regionen. Regionen har lite samordning av tiltak bortsett fra det
overordnede at alle har tiltak etter kapittel 5B. Det er også sprikende oppfatning av hva som er nødvendig og
forholdsmessig tiltaksnivå i regionen. Vestby har hatt et betydelig utbrudd, men har nå igjen nedadgående trend, og
ønsker overgang til nasjonale tiltak 9/5 eller 16/5 etter hva kommunene rundt gjør. Frogn presiserer at de for tredje
uke på rad ber om å få tre ut av kapittel 5B forskriften og over på nasjonalt tiltaksnivå, eventuelt med tillegg av
lokale tiltak.
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Fredrikstad, Halden, Moss, Råde og Sarpsborg
Smittenivået i Halden ligger høyere enn resten av kommunene i regionen, og ønsker å fortsette kapittel 5B til og med
16/5. Alle de andre kommunene mener nå at de har kontroll over smittesituasjonen og ønsker å tre ut av kapittel 5B
så snart som mulig, senest 10/5.
Asker, Bærum, Drammen, Lier
Asker kommune er tydelige i møtet 05.05.21 på at de har lave smittetall og er klare for å gå ut av kapittel 5B fra og
med 10/5. Bærum kommune ønsker fortrinnsvis tiltak etter kapittel 5C med tillegg av lokale tiltak. Drammen og Lier
mener det er nødvendig å og forholdsmessig å fortsette kapittel 5B over 17.mai og deretter nedtrapping.
Ullensaker
Ullensaker har fortsatt smittetall som passer med tiltak etter kapittel 5B.
Flere kommuner presiserer at forutsigbarhet i forhold til 17.mai er nødvendig.

Statsforvalters tilbakemelding
Samordningen mellom Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Oslo kommune fungerer godt, og de har fått på plass gode
lokale tiltak under veiledning av FHI.
Det er for øvrig svært viktig å legge en plan for tiltakene i kommunen gjennom mai måned som er krevende for
kommunene med mange fridager og mye mobilitet over kommunegrenser.
Statsforvalter stiller seg bak vurderingene som er gitt fra FHI, og er ikke kjent med andre hensyn som står i veien for
at det er de smittevernfaglige rådene til FHI som legges til grunn i vurdering av tiltaksnivå.

Folkehelseinstituttets vurderinger
FHI informerer i møtene om at det går ganske bra i Viken. Det går stort sett nedover og de er fornøyde med
samordningen med Oslo. De ser også at det er litt forskjellige behov for tiltak og samordning øst i regionen i forhold
til vest i regionen.
De presiserer at det er viktig å sikre en kontrollert og trinnvis nedtrapping av tiltak for å sikre fortsatt god kontroll
over smittesituasjonen.
FHI anbefaler:
 For kommuner på tiltaksnivå forsterket 5B hvor smittetallet fremdeles er høyt anbefales videreføring av
forsterket 5B (vurdert 28.04.21). Dette gjelder følgende kommuner: Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen
 For kommuner på tiltaksnivå 5B hvor smittetallet fremdeles er høyt anbefales videreføring av tiltaksnivå
tilsvarende 5B, med vurdering av behov for ytterligere lokale tiltak. Dette gjelder følgende kommuner:
Nordre Follo, Bærum, Drammen, Lier og Ås (Ullensaker, vurdert 28.04.21). Anbefalte lokale tiltak for
disse kommunene er;
- stenging av servering i kjøpesentre kombinert med forsterket tilsyn og antallsbegrensning for
besøkende på kjøpesentre,
- forbud mot inne-servering, men åpent for uteservering ved andre serveringssteder
- begrensning i antall på arrangementer som er tillatt i kap. 5B (begravelser opptil 50 personer, trosog livssynssamlinger opptil 10 personer).
 For kommuner som har lav smitte og oversiktlig smittesituasjon anbefales nedtrapping fra tiltaksnivå 5B
til nasjonal regulering med lokale forsterkede tiltak. Dette gjelder følgende kommuner: Enebakk, Frogn,
Vestby, Indre Østfold, Fredrikstad, Moss, Sarpsborg, Råde, Halden og Asker. Anbefalte tiltak som kan
justeres eller forsterkes ytterligere etter lokal vurdering:
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-




stenging av, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
stenging av treningssentre med unntak for:
a) tilbud til de som er bosatt i kommunen.
b) rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
c) individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
d) utendørs gruppetrening med inntil 10 deltakere og minst en (1) meters avstand mellom deltakerne
- stenging av svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende med unntak for:
a) svømmetilbud til kommunens innbyggere.
b) skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år
og svømming for toppidrettsutøvere.
c) rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
d) annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
- Begrensninger for arrangementer som reguleres i covid-19-forskriften § 13. Selv om kravene til
avstand i § 13c blir oppfylt anbefaler vi å stramme inn på antall ved arrangementer. Begrensningen
kan omfatte arrangementer som definert i § 13 første ledd bokstavene c) til e), evt også bokstav a)
og b):
a) Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser: opptil 50 personer.
b) Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser: opptil 50 personer
- Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
a) Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme
gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.
For kommunene med tett kobling til Oslo anbefales regulering av serverings- og skjenkesteder for bedre
koordinering og samordning med Oslo.
Alle kommunene bør fortløpende vurderer lokal smittesituasjon og opprettholde beredskap for raskt å
kunne innføre lokale tiltak ved behov

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 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-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.
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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.
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
behovet for 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 i tillegg til å lytte 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 strenge tiltak i deler av Viken, og at statlig regional regulering fortsatt er
nødvendig for en del kommuner.
FHI foreslår følgende:
For kommunene Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen er smittesituasjonen i bedring for tre av fire kommuner. For
disse kommunene er gjeldende vedtak om tiltak etter kapittel 5B i covid-19-forskriften gyldig tom 16.mai. De har fått
på plass en god samordningsprosess med Oslo kommune slik vedtaket fra 30.04.21 forutsetter. FHI er involvert i
denne prosessen. FHI foreslår at tiltak etter kapittel 5B med forsterkede tiltak videreføres til og med 21.05 21 i disse
kommunene.
For kommunene Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Nordre Follo, Vestby og Ås er tilbakemeldingene og ønskene om
videre tiltak sprikende. FHI vurderer nå at samordning i hele denne regionen ikke lenger er like nødvendig som
tidligere da kommunene er på et lavere smittenivå og sterk begrensning av mobilitet over kommunegrenser ikke
lenger er like viktig. Nordre Follo og Ås har stor tilknytning til Oslo og samordning med Oslo anses fortsatt som
nødvendig for å beholde kontrollen over smitten. FHI foreslår derfor videreføring av tiltak etter kapittel 5B i covid19-forskriften for kommunene Nordre Follo og Ås til og med 21.05 21. FHI foreslår nedtrapping fra tiltaksnivå etter
kapittel 5B i covid-19-forskriften til nasjonal regulering med lokale forsterkede tiltak for kommunene Enebakk, Frogn,
Indre Østfold og Vestby fra og med 10.05.21.
For kommunene Fredrikstad, Halden, Moss, Råde og Sarpsborg er kommunenes egne vurderinger av situasjonen at
tre av fire nå er klare for å gå ut av den statlige reguleringen. FHI har vurdert situasjonen i regionen og i Halden
spesielt. De anser det som uhensiktsmessig å beholde tiltak etter kapittel 5B kun i Halden kommune og vurderer at
regionalt samarbeid om lokale tiltak er mer hensiktsmessig og tilstrekkelig etter nåværende smittesituasjon. FHI
foreslår derfor nedtrapping fra tiltaksnivå etter kapittel 5B i covid-19-forskriften til nasjonal regulering med lokale
forsterkede tiltak for kommunene Fredrikstad, Halden, Moss, Råde, og Sarpsborg fra og med 10.05.21.
For kommunene Asker, Bærum, Drammen og Lier er kommunenes egne vurderinger at Asker kommune ønsker å gå
ut av statlig regulering mens Bærum kommune ønsker nedtrapping til kapittel 5C, alternativt å fortsette i kapittel 5B.
Drammen og Lier ser det som nødvendig med en videreføring av strenge tiltak og samordning av disse to
kommunene, gjerne også med Bærum kommune. FHI og Helsedirektoratet anser det som uhensiktsmessig å ha tiltak
etter kapittel 5C for kun en kommune. FHI anbefaler derfor en videreføring av tiltak etter kapittel 5B i covid-19forskriften for kommunene Bærum, Drammen og Lier til og med 21.05 21. FHI foreslår nedtrapping fra tiltaksnivå
etter kapittel 5B i covid-19-forskriften til nasjonal regulering med lokale forsterkede tiltak for Asker kommune fra og
med 10.05.21.
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For Ullensaker kommune er situasjonen nokså uendret fra vurderingen som ble gjort for en uke siden. FHI anbefaler
derfor videreføring av tiltak etter kapittel 5B i covid-19-forskriften til og med 21.05 21.
For å beholde god kontroll over smitteutbredelse og fortsette en nedgang i smittenivå i kommuner med høyt
smittetrykk og nærhet til kommuner med høyt smittetrykk, vil noen kommuner vil måtte ha noe strengere tiltak enn
de selv ønsker. Dette for å sikre kontroll av situasjonen og samordning med regioner rundt. Den nasjonale
smittesituasjonen er fortsatt i stor grad avhengig 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.
For de aktuelle kommunene som fortsatt anbefales videreført på tiltak etter kapittel 5B i covid-19-forskriften, har de
en 14-dagers insidens på 94- nesten 400 pr 100 000, det er fortsatt en betydelig andel ukjent smittevei og
kommunene anser samordning med nabokommuner som hensiktsmessig for å få kontroll over situasjonen.
Helsedirektoratet og FHI har vurdert kommunene individuelt og i sammenheng med regional og nasjonal
smittesituasjon. Helsedirektoratet anser tiltakene som forholdsmessig etter denne vurderingen.
FHI og Helsedirektoratet vurderer det som viktig å samordne varigheten av tiltakene i regionen, og at anbefalte
tiltaksnivå holdes til og med 21.05.21 for å skape forutsigbarhet for planleggingen av 17.mai feiringen i kommunene.
Varigheten av tiltaksnivået anbefales derfor å være til og med 21.05.21, men ny vurdering 18.05.21-20.05.21.

Samlet anbefaling










Helsedirektoratet anbefaler videreføring av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B for
kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen, Nordre Follo, Ås, Bærum, Lier, Drammen og Ullensaker.
Tiltakende videreføres når gjeldende forskrift utløper, og har en varighet til om med 21.05.2021.
Helsedirektoratet anbefaler opphevelse av statlig regulering etter covid-19-forskriften for følgende
kommuner i Viken: Enebakk, Frogn, Vestby, Indre Østfold, Fredrikstad, Moss, Sarpsborg, Råde, Halden og
Asker fra og med 10.05.2021 kl. 00.00.
FHI har kommet med konkrete forslag for forsterkede lokale og regionale tiltak basert på smittesituasjonen
for alle kommunene som bør følges.
Det ble avholdt møter med Statsforvalteren i Oslo og Viken, kommunene, FHI og Helsedirektoratet
05.05.2021 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.
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 18.-20. mai.

Vedlegg
FHI sitt underlag
Tilbakemelding fra Statsforvalter (Fra før siste forslag ble forelagt)
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COVID-19

Vurdering av smittesituasjonen og
tiltaksnivå i Viken
05. mai 2021

Vurdering av smittesituasjonen og tiltaksnivå i Viken
Regjeringen innførte 16.03.21 regionale tiltak på nivå 5A i hele Viken fylke gjeldende til
11.04.21. Fra 12.04.21 til 25.04.21 ble tiltaksnivå 5A videreført for 20 kommuner. 19
kommuner trappet ned til tiltaksnivå 5B, mens de resterende kommunene gikk ut av
reguleringene etter kapittel 5A-C. Etter ny vurdering 25.04.21, fortsatte 4 kommuner på
tiltaksnivå 5A og 15 kommuner ble videreført eller trappet ned til tiltaksnivå 5B frem til
09.05.21. Etter ny vurdering 28.04.21, trappet 3 kommuner ned fra 5A til forsterket 5B (fra
og med 06.05.21) og 1 kommune fra 5A til 5B (fra og med 03.05.21).
FHI har den 05.05.21 hatt møter med kommunene, Statsforvalter og Helsedirektoratet om
videreføring eller endring av tiltak i kommunene i Viken 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 forsterket 5B: Lillestrøm, Rælingen og Lørenskog
Kommuner på nåværende tiltaksnivå 5B: Asker, Drammen, Lier, Bærum, Enebakk, Frogn,
Ås, Vestby, Nordre Follo, Indre Østfold, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Moss, Råde og
Ullensaker.
Kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen og Ullensaker er ikke vurdert i denne
rapporten med bakgrunn i at tiltaksnivået i disse kommunene nylig (Ullensaker 03.05.21,
Lillestrøm, Lørenskog, Rælingen 06.05.21) ble nedjustert.

Folkehelseinstituttets vurdering
Oppsummering






Det er en nedadgående smittetrend i Viken fylke, og foreløpige tall for uke 17 viser en
fortsatt nedgang i antall smittetilfeller sammenliknet med uke 16. Smittenivået er
avtagende i de fleste kommuner, men fremdeles høyt i enkelte kommuner.
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.
Gjenåpning må gjøres gradvis, og det anbefales 2-3 uker mellom hvert trinn for å ha
tid til å vurdere effekten av lettelsene på smittesituasjonen.










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.
Kommunens vurdering av lokal smittesituasjon og forholdsmessigheten av tiltaksnivå
bør vektlegges før endelig beslutning om tiltaksnivå tas.
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-forsriften eller
ved tett samarbeid mellom kommunene med bistand fra Statsforvalter, FHI og
Helsedirektoratet ved behov.
Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres når lettelser vurderes, i tråd med
regjeringens strategi. Tiltak i skoler og barnehager skal vurderes lokalt i den enkelte
kommune og er ikke inkludert i nasjonal forskrift for større regioner. For å gi
kommunene bedre vurderingsgrunnlag for rødt eller gult nivå i skoler og eventuelt
barnehager, har Folkehelseinstituttet laget et sett kriterier som kan brukes som
veiledere for denne avgjørelsen. FHIs skolegruppe kan også bistå med råd i disse
vurderingene. Rødt nivå i skolene bør ses i sammenheng med fritidsaktiviteter blant
barn og unge.

FHI anbefaler:
 For kommuner på tiltaksnivå forsterket 5B hvor smittetallet fremdeles er høyt
anbefales videreføring av forsterket 5B (vurdert 28.04.21). Dette gjelder følgende
kommuner: Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen
 For kommuner på tiltaksnivå 5B hvor smittetallet fremdeles er høyt anbefales
videreføring av tiltaksnivå tilsvarende 5B, med vurdering av behov for ytterligere lokale
tiltak. Dette gjelder følgende kommuner: Nordre Follo, Bærum, Drammen, Lier og Ås
(Ullensaker, vurdert 28.04.21). Anbefalte lokale tiltak for disse kommunene er;
o stenging av servering i kjøpesentre kombinert med forsterket tilsyn og
antallsbegrensning for besøkende på kjøpesentre,
o forbud mot inne-servering, men åpent for uteservering ved andre
serveringssteder
o begrensning i antall på arrangementer som er tillatt i kap. 5B (begravelser
opptil 50 personer, tros- og livssynssamlinger opptil 10 personer).
 For kommuner som har lav smitte og oversiktlig smittesituasjon anbefales nedtrapping
fra tiltaksnivå 5B til nasjonal regulering med lokale forsterkede tiltak. Dette gjelder
følgende kommuner: Enebakk, Frogn, Vestby, Indre Østfold, Fredrikstad, Moss,
Sarpsborg, Råde, Halden og Asker. Anbefalte tiltak som kan justeres eller forsterkes
ytterligere etter lokal vurdering:




o stenging av, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende
steder.
o stenging av treningssentre med unntak for:
a) tilbud til de som er bosatt i kommunen.
b) rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre
grupper med arrangør.
c) individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
d) utendørs gruppetrening med inntil 10 deltakere og minst en (1) meters
avstand mellom deltakerne
o stenging av svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende
med unntak for:
a) svømmetilbud til kommunens innbyggere.
b) skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening
for personer under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere.
c) rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre
grupper med arrangør.
d) annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad
er en del av behandlingen.
o Begrensninger for arrangementer som reguleres i covid-19-forskriften § 13.
Selv om kravene til avstand i § 13c blir oppfylt anbefaler vi å stramme inn på
antall ved arrangementer. Begrensningen kan omfatte arrangementer som
definert i § 13 første ledd bokstavene c) til e), evt også bokstav a) og b):
a) Arrangementer innendørs med faste, tilviste plasser: opptil 50
personer.
b) Arrangementer utendørs uten faste, tilviste plasser: opptil 50 personer
o Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
a) Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer
over 20 år. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser,
trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for
toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.
For kommunene med tett kobling til Oslo anbefales regulering av serverings- og
skjenkesteder for bedre koordinering og samordning med Oslo.
Alle kommunene bør fortløpende vurderer lokal smittesituasjon og opprettholde
beredskap for raskt å kunne innføre lokale tiltak ved behov.

Tabell 1Folkehelseinstituttets anbefaling av tiltaksnivå for kommuner i Viken fylke, 05.05.21

Kommune

Region

Nåværende tiltaksnivå

Anbefalt tiltaksnivå fom 09.05.21 tom 21.05.21

Enebakk

Follo

5B + ev. lokale tiltak

Nasjonale reguleringer + ev. lokale tiltak

Frogn

Follo

5B + ev. lokale tiltak

Nasjonale reguleringer + ev. lokale tiltak

Indre Østfold

Follo

5B + ev. lokale tiltak

Nasjonale reguleringer + ev. lokale tiltak

Nordre Follo

Follo

5B + ev. lokale tiltak

Tilsvarende 5B + ev. Lokale tiltak

Vestby

Follo

5B + ev. lokale tiltak

Nasjonale reguleringer + ev. lokale tiltak

Ås

Follo

5B + ev. lokale tiltak

Tilsvarende 5B + ev. Lokale tiltak

Fredrikstad

Sør

5B + ev. lokale tiltak

Nasjonale reguleringer + ev. lokale tiltak

Halden

Sør

5B + ev. lokale tiltak

Nasjonale reguleringer + ev. lokale tiltak

Moss

Sør

5B + ev. lokale tiltak

Nasjonale reguleringer + ev. lokale tiltak

Sarpsborg

Sør

5B + ev. lokale tiltak

Nasjonale reguleringer + ev. lokale tiltak

Råde

Sør

5B + ev. lokale tiltak

Nasjonale reguleringer + ev. lokale tiltak

Asker

Vest

5B + ev. lokale tiltak

Nasjonale reguleringer + ev. lokale tiltak

Bærum

Vest

5B + ev. lokale tiltak

Tilsvarende 5B + ev. Lokale tiltak

Drammen

Vest

5B + ev. lokale tiltak

Tilsvarende 5B + ev. Lokale tiltak

Lier

Vest

5B + ev. lokale tiltak

Tilsvarende 5B + ev. Lokale tiltak

Lillestrøm

Øst

Forsterket 5B

Forsterket 5B (vurdert 28.04.21)

Lørenskog

Øst

Forsterket 5B

Forsterket 5B (vurdert 28.04.21)

Rælingen

Øst

Forsterket 5B

Forsterket 5B (vurdert 28.04.21)

Ullensaker

Øst

5B

Tilsvarende 5B (vurdert 28.04.21)

Situasjonsbilde

Figur 1 Antall tilfeller per 100 000 innbygger per 14 dager etter fylke og prøvedato, uke 2021-14 til uke 2021-18.

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 1582 tilfeller de siste 14
dagene i Viken, som gir en 14-dagers insidens på 123,2 per 100 000. Foreløpige tall for uke 17
(n=813) viser en fortsatt nedgang i antall smittetilfeller sammenliknet med uke 16 (n=1006). Andel
positive blant testede har i samme periode falt fra 3,5% i uke 16 til 2,9% i uke 17. Antall testede i
samme periode har vært stabilt på ca. 2146/100 000. Antall nye innleggelser i sykehus med covid-19
som hovedårsak per 14 dager per 100 000 innbyggere i Viken er 3,7, noe som tilsvarer risikonivå 1.

Figur 2. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert på prøvedato, Viken, uke 2021-14 til 2021-18

10 av Vikens kommuner; Ullensaker, Kongsberg, Råde, Ås, Flesberg, Hole, Hurdal, Lier, Eidsvoll og
Våler har en økende smittetrend, de andre kommunene har stabil eller synkende trend. Seks
kommuner har en 14-dagers insidens som tilsier risikonivå 4; Lørenskog, Flesberg (< 10 tilfeller),
Halden, Nes, Ullensaker og Indre Østfold. Andel positive blant testede siste 14 dager varierer fra 0 til
7,7%. 2 kommuner har en andel positive prøver over 5%; Ullensaker og Rollag, som tilsvarer
risikonivå 5.

Asker
Kommunen har hatt en nedadgående/stabil trend i
antall smittetilfeller de siste ukene. Totalt i uke 17 ble
det registrert 31 nye tilfeller, så langt i uke 18 er det
registrert 17 tilfeller. 14-dagers insidensen er 55/100
000. Andel positive prøver blant personer testet var 1,6
% i uke 17 og 1,8% så langt i 18. Økende andel med
ukjent smittevei som ligger på nå 24%. Kommunen
melder at utbruddet med sørafrikansk variant med
totalt ca. 57 smittetilfeller (4 klynger) nå er over. Største Figur 3. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert
på prøvedato, Asker, uke 2021-14 til uke 2021-18
andelen av de smittede er i aldersgruppen 40-49 år og
30-39. Det er gult nivå i skoler og barnehager, rødt nivå
på voksenopplæringen. De har ikke innført en lokal forskrift i tillegg til 5B. Kommunen rapporterer at
de ligger på risikonivå 3 samlet sett. Kommunen vurderer nasjonale tiltak med lokal forskrift, evt
regional forskrift 5C som forholdsmessig.

Drammen
Forekomsten i kommunen har vært nedadgående etter
en vedvarende høyt smittetrykk fra uke 9 til og med uke
12. Totalt i uke 17 er det registrert 74 nye tilfeller, så
langt i uke 18 er det 37 nye tilfeller. 14-dagers
insidensen er 145/100 000. Andel positive prøver blant
personer testet var 3,2% i uke 16 og 2,7% i uke 17. Andel
med ukjent smittevei har ligget på 15% siste 14 dagene,
svak nedgang fra tidligere uker. Kommunen har et
pågående smitteutbrudd på en barneskole hvor flere Figur 4. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert
klassetrinn er berørt. Fra uke 18, er det gult nivå i på prøvedato, Drammen, uke 2021-14 til uke 2021-18
barnehager og grunnskoler, men rødt nivå i enkelte
skoler som er berørt av smitte. Fra uke 19 går videregående skoler også over til gult nivå. Kommunen
har innført lokal forskrift med antall begrensninger på sosiale sammenkomster og knyttet til
begravelser, bisettelser og livssynsamlinger. Kommunen rapporterer at de ligger på risikonivå 4.
Kommunen vurderer tiltaksnivå 5B som forholdsmessig etter dagens smittesituasjon og ønsker at
nedtrapping av tiltak koordineres med nabokommunene, spesielt Lier.

Lier
Kommunen har en nedadgående trend i antall
smittetilfeller siden uke 15 men har hatt en økning i nye
tilfeller i uke 17.Totalt i uke 17 er det registrert 31 nye
tilfeller, i uke 16 var det 10 nye tilfeller. 14-dagers
insidensen er 162/100 000. Andel positive blant
personer testet er 2,2% i uke 16 og 5,1% i uke 17. Andel
med ukjent smittevei har ligget rundt 10-15 % siste 14
dagene. Ingen pågående utbrudd. 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

Figur 5. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag
basert på prøvedato, Lier, uke 2021-14 til uke 2021-18

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
vurderer tiltaksnivå 5C eller nasjonale tiltak med lokal tilleggsforskrift som forholdsmessig og ønsker
at nedtrapping av tiltak koordineres med nabokommunene, spesielt Drammen.

Bærum
Forekomsten i kommunen er nedadgående etter en
smittetopp i uke 11. Totalt i uke 17 ble det registrert 61
nye tilfeller, i uke 16 var det 107 nye tilfeller. 14-dagers
insidensen er 94/100 000. Andel positive blant personer
testet er 3,8% i uke 16 og 2,0% i uke 17. Andel med
ukjent smittevei i uke 17 var 9,3%. Kommunen har
håndtert et utbrudd knyttet til en PU-bolig og en
arbeidsplass de siste ukene, i tillegg til 3 små utbrudd
knyttet til skoler og barnehage. Største andelen av de Figur 6. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag
smittede er nå i aldersgruppen 20-39 år. Kommunen har basert på prøvedato, Bærum, uke 2021-14 til uke 2021-18
innført lokal forskrift om stengning av serveringssteder
på kjøpesentre og kun utendørs servering på andre serveringssteder. Skoler og barnehager er på gult
nivå fra uke 18. Kommunen rapporterer at de ligger på risikonivå 3. Kommunen vurderer tiltaksnivå 5B
eller nasjonale tiltak med lokal tilleggsforskrift som forholdsmessig etter dagens smittesituasjon og
ønsker at nedtrapping av tiltak koordineres med nabokommunene.

Enebakk
Etter en økning i antall smittetilfeller i uke 14 har

kommunen hatt synkende smittetall de siste ukene og
kun 2 positive tilfeller ble registrert i uke 17. 14-dagers
insidensen ligger nå på 81 per 100 000. Andelen positive
tester var på 1,0% i uke 17, en nedgang fra 2,6% i uke
16. Kommunen rapporterer at samtlige tilfeller i uke 17
har kjent smittevei. Kommunen har innført lokal
forskrift i tillegg til tiltaksnivå 5B med bl.a. forbud mot
flere enn 5 personer på besøk i private husstander og all Figur 7. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag
trening innendørs. Gult nivå på skoler og barnehager fra basert på prøvedato, Enebakk, uke 2021-14 til uke 2021-18
og med mandag 3. mai. Kommunen vurderer nå at de
ligger på risikonivå 3. Kommunen vurderer tiltaksnivå 5B eller nasjonale tiltak med lokal tilleggsforskrift
som forholdsmessig frem til og ønsker koordinering med nabokommunene ved nedtrapping av tiltak.

Frogn
Kommunen har hatt en økning i antall positive tilfeller i
april, men det registreres en betydelig nedgang i uke 17
hvor det ble meldt kun 2 nye smittetilfeller. Andelen
positive tester var på 3,7% i uke 16, men gikk ned til
0,4% i uke 17. 14-dagers insidensen er nå på 63/100
000. Smitteveien til nye tilfeller er i hovedsak knyttet til
arbeidsplasser og private sammenkomster utenfor
kommunen, noe som fører til at husstander og noen
barnehager/skoler blir berørt av smitte. Kommunen

Figur 8. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag
basert på prøvedato, Frogn, uke 2021-14 til uke 2021-18

meldte om 10% ukjent smittevei i uke 16. Kommunen har innført lokal forskrift med krav om
bordreservasjon og registrering på spisesteder i tillegg til tiltaksnivå 5B. Basert på smitteutviklingen
kunne gult tiltaksnivå gjeninnføres 19.04. på alle kommunens skoler og barnehager. Kommunen
vurderer å innføre gult nivå i videregående skoler, men melder om noen bekymringer knyttet til
mobilitet blant elevene ettersom 50% av VGs elevene bor utenfor kommunen. Kommunen vurderer
tiltaksnivå 5B eller nasjonale tiltak med lokal tilleggsforskrift som forholdsmessig etter dagens
smittesituasjon og ønsker at evt nedtrapping av tiltak koordineres med nabokommunene.

Ås
Etter en nedadgående trend siden uke 12 og 10 meldte
smittetilfeller i uke 16 økte antallet positive tilfeller til
26 i uke 17. 14-dagers insidensen er nå på 162/100 000.
Andelen positive tester var på 4,7% i uke 17.
Smitteveien til positive tilfeller er i all hovedsak kjent.
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
9. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag
videreføres på gult nivå. Kommunen vurderer Figur
basert på prøvedato, Ås, uke 2021-14 til uke 2021-18
tiltaksnivå 5B som forholdsmessig frem til 16.05.21. og
ønsker koordinering med nabokommunene ved nedtrapping av tiltak.

Vestby
Kommunen har hatt en svak nedadgående trend de
siste ukene. I uke 16 ble det registrert 21 nye tilfeller.
Antallet var 26 i uke 15. Andelen positive tester gikk ned
fra 5,4% i uke 15 til 4,1% i uke 16. 14-dagers insidensen
er nå på 120/100 000. Kommunen har ikke meldt om
pågående utbrudd og har lav andel ukjent smittevei.
Kommunen har innført plikt til bruk av munnbind på
kjøpesenter i lokal forskrift i tillegg til tiltaksnivå 5B.
Barnehager og skoler i kommunen videreføres i første Figur 10. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag
omgang på rødt tiltaksnivå ut uke 17. Ny vurdering av basert på prøvedato, Vestby, uke 2021-14 til uke 2021-18
tiltaksnivå gjøres 29.04.2021. Kommunen vurderer
tiltaksnivå 5B eller nasjonale tiltak med lokal tilleggsforskrift som forholdsmessig etter dagens
smittesituasjon og ønsker at evt nedtrapping av tiltak koordineres med nabokommunene.

Nordre Follo
Kommunen har hatt en nedadgående trend de siste
ukene, men med 63 meldte tilfeller i uke 17
sammenlignet med 80 registrerte tilfeller i uke 16, kan
det tyde på at trenden er på vei til å flate ut. 14-dagers
insidensen er på 180/100 000. Andelen positive tester
var på 3,8% i uke 17. Kommunen melder om noen
mindre utbrudd i skoler og på helseinstitusjoner, men
nye tilfeller registreres hovedsakelig innad i husstander.
Det er ikke innført lokal forskrift i tillegg til tiltaksnivå 5B.

Figur 11. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag
basert på prøvedato, Nordre Follo, uke 2021-14 til uke
2021-18

Kommunen viderefører rødt tiltaksnivå i skoler samt gult nivå i barnehager til og med 07.05.21.
Kommunen vurderer tiltaksnivå 5B som forholdsmessig frem til 16.05.21 og ønsker koordinering med
nabokommunene ved nedtrapping av tiltak.

Indre Østfold
Kommunen hadde en sterk økning i antall meldte
tilfeller i uke 16. I uke 17 er det registrert totalt 44 nye
tilfeller. 14-dagers insidensen er nå 206/100 000.
Andelen positive blant personer testet er fallende fra
4,4% i uke 16 til 2,4% i uke 17. Økningen i smittetilfeller
knyttes i uke 16 i stor grad til et utbrudd ved en skole
hvor det per nå er registrert 33 positive tester, samt
forgrening til andre av kommunens skoler og
barnehager. Det er ikke innført lokal forskrift i tillegg til
tiltaksnivå 5B. Kommunen vurderer tiltaksnivå ut ifra Figur 12. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag
basert på prøvedato, Indre Østfold, uke 2021-14 til uke
smittesituasjonen på den enkelte skole. Noen skoler har 2021-18
derfor innført kun digital undervisning, mens andre er
på rødt tiltaksnivå. Skoler og barnehager uten kjent smitte videreføres på gult tiltaksnivå. Kommunen
vurderer tiltaksnivå 5B som forholdsmessig frem til 16.05.21. og ønsker koordinering med
nabokommunene ved nedtrapping av tiltak.

Fredrikstad
Kommunen har en nedadgående trend i antall
smittetilfeller siden uke 15. Totalt i uke 17 er det
registrert 38 nye tilfeller. 14-dagers insidensen er nå
109/100 000. Andel positive blant personer testet er
3,5% i uke 17. Få tilfeller med ukjent smittevei.
Kommunen har et pågående utbrudd i en barnehage.
Gult nivå på barnehager og skolene er på gult nivå fra
uke 18. Kommunen rapporterer at de ligger på
risikonivå 3 og vurderer overgang til nasjonale tiltak
som forholdsmessig, men ønsker gradvis nedtrapping
av tiltak og samordning med nabokommunene knyttet
til mobilitetsreduserende tiltak som arrangementer

Figur 13. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag
basert på prøvedato, Fredrikstad, uke 2021-14 til uke 202118

Sarpsborg
Kommunen har hatt en nedadgående trend de siste 4
ukene. I uke 17 er det registrert 34 nye tilfeller. Andelen
positive blant personer testet var 3,2% i uke 17. 14-dagers
insidensen er nå 99/100 000. Kommunen melder om
synkende andel ukjent smittevei (5%) og ingen pågående
utbrudd. Kommunen har innført lokal forskrift som
innebærer at tros- og livssynshus skal holdes stengt,
forbud mot arrangementer (med unntak av
begravelser/bisettelser, dåp og vielser), samt stans av all
organisert idretts- og fritidsaktivitet for barn og voksne.
Alle kommunens skoler videreføres på rødt tiltaksnivå i

Figur 14. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag
basert på prøvedato, Sarpsborg, uke 2021-14 til uke 202118

uke 18, barnehager fortsetter på gult nivå. Videreføring av rødt nivå i VGS noen uker til. Kommunen
vurderer overgang til nasjonale tiltak som forholdsmessig hvis, men ønsker gradvis nedtrapping av
tiltak og samordning med nabokommunene knyttet til mobilitetsreduserende tiltak som
arrangementer.

Halden
Kommunen har hatt en stabil smittetrend over flere
uker, men den siste uken har det vært en kraftig økning
i antall smittetilfeller. 14-dagers insidensen er nå
201/100 000. Det er registrert totalt 44 nye tilfeller i uke
17. Økningen skyldes 2 pågående utbrudd knyttet til
private sammenkomster og et utbrudd knyttet til VGS.
Andel positive blant personer testet lå på 5,3% i uke 17,
så langt i uke 18 er den 14,3%. Det er få tilfeller med
ukjent smittevei. Skolene fortsetter på rødt nivå ut uke Figur 15. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag
basert på prøvedato, Halden, uke 2021-14 til uke 2021-18
18. Det er ikke innført lokal forskrift i tillegg til tiltaksnivå
5B men har noen sterke anbefalinger til tro og livssynsmiljøer og alle som organiserer idrett og
fritidsaktiviteter. Kommunen vurderer som 5B som forholdsmessig, men ønsker etter hvert en gradvis
nedtrapping av tiltak når smittesituasjonen tilsier det. Ønsker samordning med nabokommunene
knyttet til mobilitetsreduserende tiltak som arrangementer

Moss
Kommunen har hatt en nedadgående trend i antall
smittetilfeller de siste 14 dagene. I uke 17 ble det
registrert 22 nye tilfeller og andelen positive blant
personer testet var 2,0%. 14-dagers insidensen er nå
64/100 000. Kommunen har per i dag ingen pågående
utbrudd og melder om god kontroll på smitteveier. Det
er ikke innført lokal forskrift i tillegg til tiltaksnivå 5B.
Barnehager og grunnskoler gikk tilbake til gult
tiltaksnivå i uke 16, mens videregående skoler har gult Figur 16. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert
nivå fra uke 18. Kommunen starter massetesting av på prøvedato, Moss, uke 2021-14 til uke 2021-18
elever på VGS i uke 18. Kommunen vurderer at de ligger
på risikonivå 2 og vurderer overgang til nasjonale tiltak som forholdsmessig. Ønsker gradvis
nedtrapping av tiltak og samordning med nabokommuner knyttet til mobilitetsreduserende tiltak som
arrangementer.

Råde
Kommunen har hatt et jevnt antall registrerte
smittetilfeller de siste fire ukene. Ingen meldte tilfeller
så langt i uke 18. Andelen positive blant personer testet
var på 2,4% i uke 17. 14-dagers insidensen er nå på
145/100 000. Kommunen har hatt flere mindre utbrudd
tilknyttet arbeidsplasser, men disse er nå under
kontroll. Liten andel med ukjent smittevei. Det er ikke
innført lokal forskrift i tillegg til tiltaksnivå 5B. Alle
kommunens barnehager og skoler er på gult nivå.

Figur 17. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert på
prøvedato, Råde, uke 2021-14 til uke 2021-18

Kommunen vurderer overgang til nasjonale tiltak som forholdsmessig, men ønsker gradvis nedtrapping
av tiltak og samordning med nabokommunene knyttet til mobilitetsreduserende tiltak som
arrangementer.

Kommune

Region

Indre Østfold

Follo

Nåværende
tiltaksnivå
5B + ev. LT

Nordre Follo
Ås

Follo
Follo

5B + ev. LT
5B + ev. LT

Enebakk

Follo

Frogn
Vestby
Halden
Fredrikstad
Moss
Sarpsborg
Råde
Drammen

Anbefalt tiltaksnivå fom 09.05.21 tom 21.05.21

Tilbakemelding tors 6.mai kl. 10:30

5B + ev. LT
5B + ev. LT
5B + ev. LT

Uenig
Enig
Enig

5B + ev. LT

Nasjonale reguleringer + ev. LT

Enig

Follo
Follo
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Vest

5B + ev. LT
5B + ev. LT
5B + ev. LT
5B + ev. LT
5B + ev. LT
5B + ev. LT
5B + ev. LT
5B + ev. LT

Nasjonale reguleringer + ev. LT
Nasjonale reguleringer + ev. LT
5B + ev. LT
Nasjonale reguleringer + ev. LT
Nasjonale reguleringer + ev. LT
Nasjonale reguleringer + ev. LT
Nasjonale reguleringer + ev. LT
5B + ev. LT

Enig
Enig
Uenig. Vil ha 5C + LT
Enig
Enig
Enig
Enig
Enig (med forutsetning)

Lier

Vest

5B + ev. LT

5B + ev. LT

Asker
Bærum

Vest
Vest

5B + ev. LT
5B + ev. LT

Nasjonale reguleringer + ev. LT
Nasjonale reguleringer + ev. LT

Ullensaker

Øst

5B

5B

Lillestrøm

Øst

Forsterket 5B

Forsterket 5B

Lørenskog

Øst

Forsterket 5B

Forsterket 5B

Rælingen

Øst

Forsterket 5B

Enig
Enig
Delvis uenig ønsker 5C+LT

Begrunnelser
Indre Østfold kommune reagerer sterkt på forslaget om ulike tiltak i region
Follo. Vi reagerer også på forslaget om å forlenge 5b til 21. mai.
Forslaget passer godt med situasjonen i Nordre Follo kommune.
For Ås kommune samsvarer forslaget om 5B med vurderingen fra vår egen
Enebakk kommune er enige i siste vurdering fra Fhi om overgang til nasjonale
regler og lokal forskrift. Mvh Lars-Erik Fikke Smittevernlege i Enebakk
Frogn kommune er enig i vurderingen og starter arbeidet med å forskriftsfeste
Kort fortalt er Vestby kommune fornøyd med å gå ut av kapittel 5, med
Halden kommune har hatt høyt smittetrykk men dette er på vei ned slik
MEN FRA DEN 10.MAI slik at det ikke blir bytte på en søndag. Vi viser til
Moss kommune er fornøyd med FHIs forslag. Med vennlig hilsen Kristian
Hei!Sarpsborg kommune er enig.Med vennlig hilsenSindre Martinsen-Evje
Råde kommune er godt fornøyd med forslag til plassering på Nasjonale
Drammen kommune ville primært ønsket å kunne ha 5C-nivå i forhold til
Tiltaksnivå 5B + LK tom 21.5 er riktig tiltaksnivå for vår kommune og i tråd
med det ordfører uttalte i møte i går. Med vennlig hilsen, Bente Gravdal
Kommunedirektør
Asker kommune er enig i innstillingen. Det vil si at vi går ut av kap. 5 og over
Bærum kommune viser til møte med statsforvalter i går. Bærum kommune

Enig
Enig

Med dette som utgangspunkt i den siste tidens fall i smittetallene 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 med lokale tilpasninger, 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.
Mvh,
Eyvind Jørgensen Schumacher
Ordfører, Ullensaker
Vi vil imidlertid sterkt understreke at vi fra og med 22.05.2021 ønsker å gå
over til nasjonale reguleringer som vi forsterker med lokal forskrift.
Hovedbegrunnelsen for det er at en frikopling fra nivåene i covid-19forskriftens kapittel 5 vil gjøre prosessen med å forsiktig lette opp enklere.
Først og fremst gjennom muligheten til å samordne oss med Oslo. Her tar vi
sjølsagt forbehold om det skulle komme en vesentlig endring i
smittesituasjonen – ved at det igjen skulle oppstå behov for en rask og
samordna heving av tiltaksnivået. I slike situasjoner er forskriftens kapittel 5 et
godt verktøy.
Lørenskog kommune er enig i dette forslaget. Vi ønsker - om mulig - at staten

Enig (med forutsetning)

Fra vår side er det to momenter som er viktige: Vi må sammen med
Lørenskog, Lillestrøm og Oslo fra tid nok til å gjøre jobben vi er satt til med å
samordne egne lokale tiltak. Det er dermed viktig at det er nok tid mellom
tilbakemeldingen fra statlige myndigheter på fremtidig anbefalt tiltaksnivå og
til det daværende tiltaksnivået utgår.Tidsplanen for oss, Lørenskog og
Lillestrøm må i størst mulig grad samordnes med tidsplanen som gjelder for
Oslo. Det er avgjørende for at det ikke skal oppstå for store forskjeller i
tiltak.Med de to forutsetninger er 21. mai ok for oss.

Delvis uenig. Vil helst ha NR+LT

Forsterket 5B

dobbelklikk for å
se hele

