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Endring av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte 
 
Rådmannens innstilling: 
Det innføres midlertidig påbud om stenging av treningssentre, bingo- og svømmehaller med hjemmel 
i smittevernloven § 4-1 første ledd. 
 
Påbudet om stenging innarbeides i Forskrift om forebygging av koronasmitte av 09.11.2020, Nes 
kommune, Viken som vist i vedlegg. 
 
Forskriftsendringen trer i kraft 6. januar 2021 og gjelder til og med 17. januar 2021. 
  



Vedlegg: 
 
 
Bakgrunn for saken: 
Regjeringen informerte søndag 3. januar om endring i nasjonale smitteverntiltak. Dels gis det 
strengere anbefalinger og dels fastsettes det strengere regler i nasjonal covid-19-forskrift. Formålet 
med de nye, strenge tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Tiltakene dreier seg om å 
begrense sosial kontakt til et minimum de nærmeste 14 dagene, til og med 17. januar 2021. 
Regjeringen ber i tillegg kommuner og regioner med mye smitte om å vurdere å innføre lokale regler 
for noen av anbefalingene som følger: 
 
Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte (anbefalinger) 
Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å 
innføre. 

• om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå". 
• påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på 

minimum en meter. 
• påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig. 
• påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller. 

 
Saksopplysninger: 
Smittetrykket i Nes har økt gjennom jule- og nyttårshelgen og vi er nå å betegne som en «rød» 
kommune med 155 smittede per 100 000 innbygger. Kommuneoverlegen anbefaler at Nes bør 
vurdere å følge opp regjeringens nye anbefalinger og gjennomføre innskjerping med lokale 
smitteverntiltak og rådmannen anbefaler at formannskapet drøfter behov for endring av lokal 
forskrift.  
 
Myndigheten til å gi forskrift på vegne av Nes kommune ligger ordinært til kommunestyret. 
Rådmannen anbefaler at formannskapet benytter sin hastekompetanse til å fastsette endringer i 
forskriften.  Forskriftsendringen bør tre i kraft 06.01.21 og gjelde til og med 17. januar, som er den 
anslåtte perioden for de nye anbefalingene og reglene i nasjonale tiltak. 
 
Forhåndsvarsling er unnlatt med hjemmel i forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b.  
 
Vurdering: 
Rådmannen anbefaler at det er de fem tiltakspunktene regjeringen ber kommuner og regioner med 
stort smittetrykk om å vurdere å innføre, som formannskapet bør vurdere å forskriftsfeste i Nes.  
 
Barnehager og barneskoler anbefales beholdt på gult nivå av kommuneoverlegen fordi smittetrykket 
disse stedene ikke er så høyt. Rådmannen legger til grunn at Nes følger regjeringens anbefaling om 
rødt nivå i ungdomskolen, selv om denne type tiltak som hovedregel ikke skal brukes i forebyggende 
øyemed. 
 
Når det gjelder vurdering av påbud om bruk av munnbind og påbud om hjemmekontor, legger 
rådmannen til grunn at de nasjonale anbefalingene er tydelig forsterket, og at kommunens 
innbyggere i stor grad følger nasjonale anbefalinger. Rådmannen anbefaler ikke å innføre påbud om 
disse tiltakene i lokal forskrift. 
 
Med bakgrunn i formålet med innskjerpede anbefalinger og regler i 14 dager, der intensjonen er at vi 
i størst mulig grad skal begrense sosial kontakt, anbefaler rådmannen at påbud om stengning av 
driften av treningssentre, bingo- og svømmehaller innføres i Nes til og med 17. januar 2021.  
 



Nes svømmehall er allerede stengt med bakgrunn i de nasjonale anbefalingene. Videre er det innført 
strengere besøksrestriksjoner ved Nes sykehjem og Nes bibliotek. Dette er tiltak som gjennomføres i 
kraft av kommunens eierrådighet. 
 
Konklusjon: 
Det innføres midlertidig påbud om stenging av treningssentre, bingo- og svømmehaller med hjemmel 
i smittevernloven § 4-1 første ledd. 
 
Påbudet om stenging innarbeides i Forskrift om forebygging av koronasmitte av 09.11.2020, Nes 
kommune, Viken som vist i vedlegg. 
 
Forskriftsendringen trer i kraft 6. januar 2021 og gjelder til og med 17. januar 2021. 
 
 
 


