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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: 
 
§10 Ikrafttredelse og varighet endres slik: 
Forskriften opprinnelig vedtatt 11.11.2020, og endret 24.11.2020, 17.12.2020, 7.1.2021 og 26.1.2021 
trer i kraft umiddelbart og gjelder frem til og med 3.3.2021. 
 
 
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 og 7.1.2021. 
 
For Eidsvoll sin del er ikke smittesituasjon særlig endret fra den forrige behandlingen av forskriften, 
selv om en del kommuner på det sentrale Østlandet nå har regionale forskrifter som følge av den 
muterte varianten av viruset påvist i Nordre Follo kommune.  
 
Kommuneoverlegen har gitt slik medisinskfaglig vurdering: 
 

Vurdering av lokal smittesituasjon mandag 25. januar 2021 
 
Det er en lett økende tendens i antall smittetilfeller avdekket pr uke i Eidsvoll de siste 3 uker.  
Uke 1: 9 
Uke 2:15 
Uke 3:23 
 
Det har de siste 2 uker blitt påvist smitte hos 5 elever ved Råholt ungdomsskole, 5 barn i 
Bønsmoen barnehage og ett barn i både Bønsmoen barneskole og Råholt barneskole. Det er 



pr i dag ingen indikasjon om at det dreier seg om den britiske varianten av SARS-CoV-2, og 
det er foreløpig ikke rekvirert DNA-sekvensering av positive prøver tatt i Eidsvoll. Det er 
gjennomført omfattende testing av elever i karantene, men dette har så langt ikke resultert i 
mange nye positive prøver. Tirsdag skal hele 3. trinn (3 klasser) ved Råholt barneskole testes 
som følge av smitte avdekket hos ett barn i helgen. 
 
Regionalt er det fortsatt slik at det er mer utbredt smitte i nabokommuner i sør, spesielt 
Ullensaker. 
 
I Oslo og Viken er det synkende smittetrend, men stor bekymring knyttet til påvist britisk 
variant i flere prøver fra Nordre Follo. 
Strenge tiltak er innført av Regjeringen for 10 berørte kommuner og 15 nabokommuner. 
Disse tiltakene vurderes foreløpig ikke nødvendige for Eidsvoll. Dersom virusvarianten 
påvises i Eidsvoll, våre nabokommuner eller flere andre kommuner i Viken, forventes det 
innført strenge nasjonale retningslinjer for hele Oslo og Viken eller hele landet.  
 
På grunn av vedvarende usikkerhet rundt regional smittesituasjon, samt økt bekymring 
knyttet til ukjent utbredelsesgrad av den mer smittsomme britiske virusvarianten, vurderes 
det nødvendig å videreføre lokal forskrift. Dersom nye tiltak innføres i nabokommuner kan 
det gi grunnlag for tilsvarende tiltak i Eidsvoll for å unngå reiser på tvers av kommunegrenser 
for å oppsøke tilbud som er stengt i hjemkommunen. 
 
Pr i dag vurderes gjeldende lokal forskrift sammen med nasjonale føringer å ivareta 
smittevernet for Eidsvoll kommune. 
 
Mvh Carl Magnus Jensen, kommuneoverlege 

 
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 i stor grad 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 regler videreføres frem til vi får en mer tydelig fallende 
smitteutvikling lokalt og i våre nærområder. Med usikkerheten den muterte virusvarianten skaper, er 
heller ikke tiden inne til å oppheve den lokale forskriften nå slik kommunedirektøren ser det.  

Det synes heller ikke rimelig, basert på forholdsmessighetsprinsippet, å skjerpe inn den lokale 
forskriften for øyeblikket. Dersom det blir behov for innstramninger, kan kommunen gjennom 
eierstyring iverksette en rekke tiltak uavhengig av den lokale forskriften. I tillegg har landets 
kommuneoverleger hjemmel i smittevernloven for å iverksette hastevedtak i forskrifts form, dersom 
det ikke er tid til å vente på politisk behandling. Dette følger av lovens § 4-1 femte ledd. 
 
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 uten endringer. 

 
 
Vedlegg: 
Forslag til lokal forskrift om covid-19. 
 
 
 
 


