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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Østre Toten vedtas
for perioden 23. mars 2021 til og med 11. april 2021.
2. Kommunestyret delegerer vedtaksmyndighet til formannskapet i videre saksbehandling av
denne forskriften.

Ingress:
Østre Toten har en veldig uoversiktlig situasjon med covid-19 smitte. Smitten er høy, og det er stor
risiko for smittespredning. Østre Toten er Gjøvikregionens vindu mot sør. Det er pågående utbrudd i
kommunen og det er nødvendig å iverksette tiltak raskt.

Saksopplysninger:
Pr 19. mars 2021 har Østre Toten kommune 27 aktivt smittede, og totalt en sterk økning i antall
smittede den siste tiden. Alle er bekreftet britisk mutasjon, foruten tre tilfeller som vi ikke har svar
på ennå. Sist uke testet vi 349 personer der 3,4 % er positive. Vi tester vanligvis mellom 120-160
personer ukentlig. Vår insidens i dag er 201,7/100.000 innbyggere. Vi har per i dag 320 personer i
ordinær karantene og ca. 300 personer i ventekarantene. Vår TISK-strategi er under press, men vi
klarer fortsatt å smittespore 100 %, men det er med tre ganger så høy bemanning til stede siste uke.
Smittens opprinnelse kommer i hovedsak fra Oslo og Viken, dels via arbeidsplasser (pendling) og
sosiale sammenkomster. Nå har smitten spredd seg via et selvbetjent treningssenter og det har blitt
et stort utbrudd.
Allerede sterke tiltak er innført:
Utvidet TISK strategi

Utvidet TISK+ Vi har satt flere personer enn opprinnelige retningslinjer fra FHI tilsier i
samråd med FHI i karantene, og det er smitte blant disse personene også. Det betyr at
smitten brer seg til tross for svært streng karantenesetting.

Utfordring:
Vi har et pågående smitteutbrudd i kommunen. Det meldes om flere nye smittede hver dag. Dette
er en uoversiktlig situasjon. Smitten er høy, og det er stor risiko for smittespredning.
Tiltaksnivå 5B:
Tiltaksnivå 5B er nest høyeste tiltaksnivå i covid-19 forskriften.
Den omhandler stenging av enkelte virksomheter, forbud mot arrangementer, påbud om
hjemmekontor, skjenkestopp, gult nivå på opplæringsinstitusjoner, stans av idrett-s og
fritidsaktiviteter og plikt til å bruke munnbind.
Se vedlegg for ytterligere detaljer.
Dette vil i liten grad påvirke næringslivet, gjennom at butikker og andre tjenester kan ha åpent.
Kommunen har sendt anmodning til Statsforvalteren og Helsedirektoratet om å bli innlemmet i
regjeringens tiltaksnivå jfr. covid-19 forskriften kapittel 5B.
Kommunen har ikke fått tilbakemelding, og ser behov for å innføre lokal forskrift i påvente av
beslutning.
Varighet på tiltaksnivå:
For å få oversikt og kontroll over den pågående smittesituasjonen, er det behov for en varighet på
tiltaksnivå frem til og med 11. april 2021.

Konklusjon:
Det er behov for å vedta lokal forskrift tilsvarende tiltaksnivå 5B for Østre Toten kommune for
perioden 23. mars 2021 til og med 11 april 2021.
Formannskapet delegeres vedtaksmyndighet for framtidig saksbehandling av denne forskriften.

Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte
(covid-19), Østre Toten, Innlandet
Hjemmel: Fastsatt av Østre Toten kommunestyre 22. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot
smittsomme sykdommer § 4-1.

§ 1. Formål og virkeområde
Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre og begrense spredningen
av koronaviruset (SARS-CoV2).
Forskriften gjelder i Østre Toten kommune.
§ 2. Innføring av tiltak og anbefalinger
Østre Toten kommune innfører alle tiltak og anbefalinger som beskrevet i FOR-2020-03-27-470
Covid-19-forskriften, kapittel 5B.

§ 3. Ansvar
Østre Toten kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 4. Forholdet til nasjonale regler
Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i
denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.

§ 5. Straff
Forsettlig eller uaktsomt brudd denne forskriften kan straffes etter smittevernlovens § 8-1.

§ 6. Ikrafttredelse og varighet
Denne forskriften trer i kraft fra tirsdag 23. mars 2021 kl. 08.00, og gjelder frem til og med 11. april
2021.
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Kapittel 5B. Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – høyt
tiltaksnivå
0 Tilføyd ved forskrift 24 jan 2021 nr. 187 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00), endret ved forskrifter 2 feb 2021 nr. 290 (i kraft 3 feb 2021
kl. 00.00, kapitlet endret i sin helhet), 7 feb 2021 nr. 333 (i kraft 7 feb 2020 kl. 18.00), 19 feb 2021 nr. 490 (i kraft 23 feb 2021 kl.
00.00).

§ 17. Kapitlets virkeområde
For følgende kommuner gjelder forskriften med de endringene og tilleggene som følger av bestemmelsene i
dette kapitlet:
1.
0 Endret ved forskrifter 5 april 2020 nr. 605, 16 april 2020 nr. 803, opphevet ved forskrift 7 mai 2020 nr. 956, tilføyd ved forskrift 24
jan 2021 nr. 187 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00), endret ved forskrifter 24 jan 2021 nr. 189 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00), 31 jan 2021
nr. 265 (i kraft 1 feb 2021 kl. 00.00), 30 jan 2021 nr. 263 (i kraft 3 feb 2021 kl. 00.00), 2 feb 2021 nr. 290 (i kraft 3 feb 2021 kl.
00.00), 7 feb 2021 nr. 333 (i kraft 7 feb 2020 kl. 18.00), 12 feb 2021 nr. 398 (i kraft 15 feb kl. 00.00), 19 feb 2021 nr. 477 (i kraft 22
feb 2021 kl. 00.00), 19 feb 2021 nr. 490 (i kraft 23 feb 2021 kl. 00.00), 4 mars 2021 nr. 603 (i kraft 5 mars 2021 kl. 00.00), 10 mars
2021 nr. 647 (i kraft 11 mars 2021 kl. 12.00), 16 mars 2021 nr. 714 (i kraft 17 mars 2021 kl. 00.00).

§ 17a. Stenging av virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
a. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
2. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende, likevel slik at følgende tilbud kan holde
åpent:
1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og
svømming for profesjonelle utøvere.
2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
3. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
d. Museer.
e. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
f. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter
som samler mennesker innendørs.
Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde
åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs
for toppidrettsutøvere.
0 Tilføyd ved forskrift 24 jan 2021 nr. 187 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00), endret ved forskrifter 27 jan 2021 nr. 228 (i kraft 28 jan
2021. kl. 00.00), 28 jan 2021 nr. 234, 30 jan 2021 nr. 263 (i kraft 3 feb 2021 kl. 00.00), 2 feb 2021 nr. 290 (i kraft 3 feb 2021 kl.
00.00), 8 feb 2021 nr. 343, 10 feb 2021 nr. 362 (i kraft 11 feb 2021 kl. 00.00), 19 feb 2021 nr. 490 (i kraft 23 feb 2021 kl. 00.00), 5
mars 2021 nr. 618, 9 mars 2021 nr. 635 (i kraft 17 mars 2021 kl. 00.00).

§ 17b. Forbud mot arrangementer
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i
tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.
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Forskriften § 13a gjelder, likevel slik at det på annet arrangement enn begravelse eller bisettelse ikke kan være
mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser.
Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig
produksjonspersonell, er tillatt.
0 Tilføyd ved forskrift 19 feb 2021 nr. 490 (i kraft 23 feb 2021 kl. 00.00), endret ved forskrift 9 mars 2021 nr. 635 (i kraft 17 mars
2021 kl. 00.00).

§ 17c. Påbud om hjemmekontor
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal
kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.
0 Tilføyd ved forskrift 24 jan 2021 nr. 187 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00), endret ved forskrifter 2 feb 2021 nr. 290 (i kraft 3 feb 2021
kl. 00.00), 19 feb 2021 nr. 490 (i kraft 23 feb 2021 kl. 00.00, tidligere § 17b).

§ 17d. Skjenkestopp
Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve
skjenkebevillingen.
0 Tilføyd ved forskrift 24 jan 2021 nr. 187 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00), endret ved forskrift 2 feb 2021 nr. 290 (i kraft 3 feb 2021 kl.
00.00), 19 feb 2021 nr. 490 (i kraft 23 feb 2021 kl. 00.00, tidligere § 17c).

§ 17e. Opplærings- og utdanningsinstitusjoner
Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter slik at
undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til
personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter
introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss.
Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent.
Institusjonene kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter
som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å
opprettholde progresjonen i studiet. Dette gjelder ikke studieforbund og Kompetanse pluss.
0 Tilføyd ved forskrift 24 jan 2021 nr. 187 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00), endret ved forskrifter 30 jan 2021 nr. 263 (i kraft 3 feb 2021
kl. 00.00), 2 feb 2021 nr. 290 (i kraft 3 feb 2021 kl. 00.00), 19 feb 2021 nr. 490 (i kraft 23 feb 2021 kl. 00.00, tidligere § 17d).

§ 17f. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter
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
profesjonelle toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.
0 Tilføyd ved forskrift 24 jan 2021 nr. 187 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00), opphevet ved forskrift 30 jan 2021 nr. 263 (i kraft 3 feb 2021
kl. 00.00), tilføyd ved forskrift 2 feb 2021 nr. 290 (i kraft 3 feb 2021 kl. 00.00), endret ved forskrift 19 feb 2021 nr. 490 (i kraft 23
feb 2021 kl. 00.00, tidligere § 17e).

§ 17g. Plikt til å bruke munnbind
Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn
husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder,
i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og
fritidsaktiviteter.
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Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal
ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder
tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å
holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre
smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets
anbefalinger.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre
årsaker ikke kan bruke munnbind.
0 Tilføyd ved forskrift 24 jan 2021 nr. 187 (i kraft 25 jan 2021 kl. 00.00), endret ved forskrifter 2 feb 2021 nr. 290 (i kraft 3 feb 2021
kl. 00.00), 19 feb 2021 nr. 490 (i kraft 23 feb 2021 kl. 00.00, tidligere § 17f).
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Fra: Johan Georg Røstad Torgersen <Johan.Georg.Rostad.Torgersen@helsedir.no>
Sendt: fredag 19. mars 2021 13:51
Til: Lund, Asbjørn <fmopalu@statsforvalteren.no>
Kopi: Beredskap Hdir <beredskap@helsedir.no>; Aleksander Skøyeneie
<Christian.Aleksander.Tinglum.Skoyeneie@helsedir.no>
Emne: SV: Anmodning - covid-19 - tiltaksnivå B - Østre Toten kommune - Oppdatert med vurdering
fra Statsforvalteren
Til Statsforvalter Innlandet v/ fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund
Helsedirektoratet har mottatt en anmodning om å innlemme kommunen Østre Toten i Kap 5B.
Helsedirektoratet har vurdert anmodningen og mener det per nå fremstår som hensiktsmessig at
Østre Toten rådes til å fatte lokalt vedtak. Statsforvalter angir at her er ikke samordning en
utfordring, men snarere at en kommune vurderer situasjonen hos seg som mer prekær enn de øvrige
kommunene i regionen, og i tillegg ønsker seg inn i den nasjonale forskriften.
Statsforvalter skriver at regionens øvrige kommuner mener at heving av tiltaksnivået i form av en
forskrift ikke er forholdsmessig hos dem, men vil heller gi anbefalinger og råd i tråd med en ev.
forskrift i Østre Toten.
Vi forstår at Østre Toten kommune allerede forbereder en lokal forskrift tilsvarende 5B i covid-19
forskriften. Kommunen kan lage hastevedtak etter kommunelegens myndighet etter smvl § 4-1, 5.
ledd., og vi forstår at kommunen er gjort godt kjent med muligheten.
Statsforvalter skriver at dersom situasjonen endrer seg, vil Statsforvalteren kalle inn aktuelle
kommuner samt FHI og HDIR til samordningsmøte.
Helsedirektoratet støtter dette og at Statsforvalter gjør en løpende vurdering av behovet for regional
samordning og tar kontakt i beredskapslinjen ved behov.

Hilsen
Johan Torgersen
Divisjonsdirektør
Helsedirektoratet

