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Forskrift om forebygging av koronasmitte i Aurskog-Høland kommune, vurdering av
gjeldende forskrift av 12.10.20
Kommunedirektørens innstilling:
1. Revidert forskrift om forebygging av koronasmitte i Aurskog-Høland kommune av 28.10.20
vedtas.
2. Kommunen anbefaler at de nasjonale føringene om at man ikke bør ha mer enn 5 gjester i
tillegg til husstandsmedlemmer på private sammenkomster i eget hus, hage eller hytte
publiseres ut til kommunens innbyggere.
3. Kommunen anbefaler at de nasjonale rådene om å være sammen med færre personer i
sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en
uke.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 11-8.
5. Ny vurdering av forskriften foretas av formannskapet 07.12.20.

Vedlegg:
1. Revidert forskrift om forebygging av koronasmitte i Aurskog-Høland kommune av 28.10.20
2. Kommuneoverlegens anbefaling i e-post av 27.10.20
3. Folkehelseinstituttets tabell med tiltak innført/videreført i Oslo som kan ha relevans i bo- og
arbeidsmarkedsregion i og rundt Oslo.

Saksopplysninger:
Formannskapet fastsatte forskrift om forebygging av koronasmitte i Aurskog-Høland kommune
12.10.20.
Regjeringen har etter dette fastsatt nye nasjonale innstramminger med virkning fra 28.10.20.
I tillegg vil Oslo kommune innføre nye innskjerpede tiltak som har betydning for bo- og
arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo med virkning fra kl 12 torsdag 29.10.20.
Regjeringens nye nasjonale innstramminger er:
1. I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til
husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man
være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange
barn.
2. Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for
barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i
barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på
arrangementer.
3. Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i
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kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
4. Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha
en grense på maksimalt 50 deltakere.
5. Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement
begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte
seter.
6. Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med
etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.
Pkt. 4 og 5 er innarbeidet i nasjonal covid-19 forskrift.
Byrådet innfører følgende Oslo-tiltak (endrede og nye) fra torsdag 29. oktober klokken 12
• Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan
opprettholde minst 1 meter avstand.
• Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner
der man ikke sitter ved et bord.
• Stans i innslipp til utesteder klokken 22.
• Begrensning av deltakere på alle innendørs arrangementer uten fast seteplassering settes
ned fra 50 til 20 personer.
• Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har
fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt praktisk mulig.
• Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut
over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.
Det vises ellers til Folkehelseinstituttets tabell med tiltak innført/videreført i Oslo som kan ha relevans i
bo- og arbeidsmarkedsregion i og rundt Oslo. Se vedlegg.

Relevante bestemmelser:
1. Covid-19 forskriften
2. Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Aurskog-Høland av 12.10.20
3. Folkehelseinstituttets tabell med tiltak innført/videreført i Oslo som kan ha relevans i bo- og
arbeidsmarkedsregion i og rundt Oslo.

Vurderinger:
De nye tiltakene som er innført i Oslo kommune er vurdert, og kommunedirektøren anbefaler at disse
ikke innføres i Aurskog-Høland kommune.
Følgende vurderinger er gjort, og følgende foreslås etter anbefaling fra kommuneoverlegen:
•

Private sammenkomster i eget hus, hage eller hytte – det anbefales at de nasjonale føringene
om at man ikke bør ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer tas inn i vedtaket og
at det publiseres til kommunens innbyggere.
Oslo kommune har forbud om å ikke ha flere enn 10 personer i private sammenkomster, mens
Aurskog-Høland kommune opprettholder en begrensning på 20 personer. Kommunen kan i
sin lokale forskrift § 4 gjøre tilsvarende tilpasning, men kommunedirektøren anbefaler ikke
dette ut ifra dagens smittevernsituasjon.
Når det gjelder kontakt med mennesker gjennom en uke setter Oslo kommune en
begrensning på 10 personer. Kommunedirektøren anbefaler at de nasjonale føringene om å
ha færrest mulig kontakter i løpet av en uke, og at dette tas inn i vedtaket og publiseres til
kommunens innbyggere.

•

Munnbind i kollektivtrafikken – § 2 i lokal forskrift videreføres uten endringer
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•

Skjenkestopp - § 3 i lokal forskrift videreføres uten endringer

•

Breddeidrett – nasjonale råd følges

•

Begrensning av personer på utendørsarrangementer – § 5 i lokal forskrift videreføres uten
endringer (følger Oslo kommune)

•

Registrering av gjester på skjenkesteder – nasjonale råd følges. Serveringssteder som har
skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

•

Unngå bruk av kollektivtrafikk - § 2 i lokal forskrift videreføres uten endringer

•

Antall deltakere på arrangementer innendørs - § 5 i lokal forskrift videreføres uten endringer
(ikke flere enn 50 deltakere til stede samtidig der det ikke er fast seteplassering).

•

Hjemmekontor – Oslo kommune har innført påbud om hjemmekontor der dette er praktisk
mulig. Kommunedirektøren mener at Oslo kommunes påbud om hjemmekontor er et
tilstrekkelig smitteverntiltak for våre innbyggere som pendler til sin arbeidsplass Oslo.

Økonomiske vurderinger:
Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Miljømessige konsekvenser:
Ingen miljømessige konsekvenser.

Alternativer og konsekvenser:
Smitteverntiltakene er kontinuerlig under vurdering. Regjeringens tiltak er relativt inngripende. De
begrunner tiltakene med hensyn til liv og helse slik at Norge unngår å havne i samme situasjon som
mange europeiske land. De lokale tiltakene må vurderes opp mot nasjonale føringer og hva
nabokommunene gjør, samt lokal smittesituasjon. Ut i fra dette kan kommunen iverksette innskjerpede
tiltak eller lempe på tiltak med unntak av det som er forskriftsfestet på nasjonalt nivå.
Et alternativ er å innføre Oslo kommunes nye tiltak i Aurskog-Høland kommune. Dette vil gjøre det
lettere for innbyggerne å forholde seg til tilnærmet like regler i regionen.

Konklusjon:
Kommunedirektøren anbefaler at kommunen opprettholder tilfredsstillende smitteverntiltak gjennom
foreliggende forslag til endringer i lokal forskrift. De nye strenge tiltakene som Oslo kommune har
innført anbefales ikke på bakgrunn av smittesituasjonen i Aurskog-Høland kommune.
Kommunedirektøren vil imidlertid ha et våkent blikk på smitteutviklingen i kommunen, og ha forsterket
beredskap for å kunne justere og iverksette aktuelle tiltak raskt ved behov.
Regjeringen har i pressemeldingen av 26.10.20 sagt at alle de nasjonale tiltakene vil vare frem til tidlig
i desember. Kommunedirektøren foreslår at den lokale forskriften tas opp til ny vurdering i
formannskapets møte 07.12.20.
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