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Vurdering av lokal smittesituasjon covid-19 og innskjerpet lokal forskrift
Kommunedirektørens innstilling:
Lokal forskrift om covid-19 i Eidsvoll kommune
Forskrift vedtatt av formannskapet etter delegert myndighet fra kommunestyret 11.11.2020, jfr.
smittevernloven § 4-1 og forvaltningslovens § 37 fjerde ledd bokstav b.
Det gjøres følgende endringer:
§4 Gjennomføring av breddeidrett og trening oppheves.
§5 Begrensninger på størrelse på arrangementer oppheves.
§10 Ikrafttredelse og varighet endres slik:
Forskriften opprinnelig vedtatt 11.11.2020, sist endret 24.11.2020, 17.12.2020 og 7.1.2021 trer i kraft
med endringer fredag 8.1.2021 kl. 0800 og gjelder frem til og med 27.1.2021.

Saksutredning:
1. Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok lokal forskrift 11.11.2020, samtidig ble formannskapet delegert myndighet til
å vedta eventuelle forlengelser og endringer av forskriften. Formannskapet gjorde endringer og
forlenget forskriften i sitt møte 24.11.2020 og deretter i møte 17.12.2020.
Smittesituasjon er ikke vesentlig endret fra den forrige behandlingen av forskriften, men som kjent
har regjeringen kommet med nye regler og anbefalinger, se lenke til
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/
De nye nasjonale føringene går i hovedsak lengre enn kommunens lokale forskrift. Når det særlig
gjelder bruk av munnbind, er våre lokale regler imidlertid noe strengere. Regjeringens anbefalinger
er foreløpig tidsbegrenset til 18. januar. Vi vet ikke noe om senere nasjonale føringer. Siden vår
lokale forskrift bør ha en varighet til etter neste ordinære formannskapsmøte, slik at vi tydeligere ser
eventuelle endringer i lokal smittesituasjon, vurderes det som riktig å videreføre forskriften i denne
om gang til 27. januar. Kommunedirektøren vil også foreslå to justeringer i forskriften som følge av
nasjonale føringer.

Kommuneoverlegen har gitt følgende medisinskfaglig vurdering 5.1.2021:
Det er i uke 52 og 53 påvist 14 nye tilfeller av covid-19 i Eidsvoll. 12 personer er fremdeles i
isolasjon. Det har ikke vært utbrudd eller behov for omfattende karantenetiltak rundt
smittede disse ukene.
Vi har i uke 52 og 53 testet 380 personer. Dette er en klar reduksjon fra november og første
halvdel av desember, som følge av redusert etterspørsel etter test og redusert åpningstid
ved teststasjonen - begge deler pga. juleferie.
Redusert testaktivitet i denne perioden innebærer en viss usikkerhet omkring lokal
smittesituasjon. Når innbyggere igjen skal i barnehager, skoler og arbeid forventes en økt
testaktivitet og dermed en sikrere oversikt over lokal smittesituasjon. Etter 2 uker med
normal testaktivitet håper jeg lokal smittesituasjon er avklart.
Det er fra 4.1.21 innført en rekke nasjonale føringer for befolkningen som dels går lenger enn
lokal forskrift. Basalt smittevern handler primært om å redusere mobilitet i samfunnet og å
redusere møtepunkter mellom mennesker. Hovedhensikten med føringene oppfattes av u.t.
å være sosial nedstengning målrettet mot privat sosialt liv og innendørs fritidsaktiviteter.
Dette kan være svært effektivt hvis befolkningen følger anbefalingene og samtidig tester seg
ved symptomer. Vi håper tiltakene har tilsiktet effekt og vil bidra til redusert
smitteutbredelse og rask avklaring av lokal smittesituasjon.
Lokal forskrift utløper 10.1. og nasjonale føringer er foreløpig gjeldende til 18.1. Innen den
tid vil jeg anta at lokal smittesituasjon er avklart som følge av økt testing, og forhåpentligvis
også bedret som følge av redusert sosial kontakt.
Mitt inntrykk er at bruk av munnbind på offentlig transport, taxi, butikker og kjøpesentra er
godt innarbeidet og godt tolerert. Som følge av en tilsynelatende fredelig lokal
smittesituasjon hvor man avventer bekreftelse på at dette er tilfelle anbefaler jeg ingen
innskjerpinger eller lettelser av lokal forskrift før 18.1. Avstemming mot gjeldende nasjonale
føringer kan være nødvendig av pedagogiske hensyn.
Kommunedirektøren viser til kommuneoverlegens faglige vurderinger, og vil gi sin vurdering
nedenfor. Saken fremmes med henvisning til smittevernlovens § 4-1, og basert på forenklet
saksgang, jfr. forvaltningslovens § 37 fjerde ledd.
2. Vurdering
Det virker som lokalsamfunnet har sluttet opp om de innførte lokale smitteverntiltak, og at det er
innarbeidet gode vaner hos befolkningen. I en situasjon med fortsatt uavklart smittesituasjon, bør
våre lokale begrensninger videreføres.
De nasjonale føringene innebærer at butikker og kjøpesentre skal ha adgangskontroll for å redusere
antall kunder, slik at det skal bli lettere å ha avstand. Men denne nasjonale føringen kan bli endret,
og bruk av munnbind anses ikke å være et uforholdsmessig tiltak, slik at påbudet lokalt om bruk av
munnbind i kjøpesenter og butikker bør opprettholdes. Bruk av munnbind bør også videreføres i
kollektivtransport. Det samme gjelder på serveringssteder, selv om det midlertidig er nasjonal
skjenkestopp.
Når det gjelder breddeidrett og trening, anbefaler regjeringen stans i organisert idrett frem til 18.
januar, mens det er usikkerhet knyttet til senere anbefalinger. I den lokale forskriften er det forbud
mot idrett for voksne, og forbud mot konkurranser, stevner mv. for alle aldersgrupper.
For ikke å lage for kompliserte regler, foreslås det å oppheve § 4 i lokal forskrift om breddeidrett og
trening. Samtidig anbefales det at de nasjonale føringene følges. Dette betyr ikke nødvendigvis
opphør av alle treningsaktiviteter, det er den organiserte idrettsaktiviteten som anbefales utsatt. Det
betyr at svømmehall og treningssentre ikke må stenges, men at publikum bes om å være

tilbakeholdne i forhold til alle organiserte innendørs idrettsaktiviteter den nærmeste tiden. Det kan
bli aktuelt å gjeninnføre en lokal bestemmelse om breddeidrett og trening, når lokal forskrift skal
vurderes senere.
Også § 5 Begrensninger på størrelse på arrangementer, foreslås opphevet. Det betyr at det er den
nasjonale forskriften om antall deltakere ved arrangementer med fastmonterte seter som vil gjelde.
Når det gjelder begravelser, er den nasjonale forskriften nå i samsvar med det vi har hatt i vår lokale
forskrift. Ved andre innendørs arrangementer er de nasjonale reglene nå strengere enn det vi har,
slik at betydningen av lokal forskrift bortfaller. Begrensningen ved innendørs idrettsarrangementer,
kulturarrangementer, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., er nå 10 personer.
I tillegg til bruk av lokal forskrift, har kommunen styringsmuligheter som eier, det betyr at f.eks.
besøksadgang på sykehjemmet justeres fortløpende administrativt etter rådslagning i kriseledelsen.
For tiden er ungdomsskolene på rødt nivå etter statlig direktiv, dette innebærer noen omlegninger i
undervisningen men ikke fysisk stengning som noen har trodd. Barnehager er fortsatt på gult nivå.
3. Alternativer
Det kan vedtas strengere eller mildere regler, varigheten av forskriften kan gjøres lengere eller
kortere.
Eventuelle endringer må begrunnes i medisinskfaglige hensyn og lokale/regionale forhold. Tiltakene
må være forholdsmessige når man vurderer sammenhengen mellom samfunnets behov og
konsekvenser for de som berøres.
4. Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler forlengelse av forskriften, som er basert på den faglige vurderingen
fra kommuneoverlegen, med de to mindre tilpasningene som er foreslått.
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