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Forskrift om forebygging av koronasmitte i Fredrikstad, Viken – endring i 
forskrift 
 
Ordførers innstilling 
Ordfører anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak: 
1. Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte, Fredrikstad kommune, Viken, vedtas jf. 

vedlegg 1.  
2. Forskriften trer i kraft 8.1.2021 kl. 00.00.  
3. Kommunedirektøren bes om å utarbeide ny lokal tiltakspakke for å avhjelpe lokalt 

næringsliv. 
4. Kommunedirektøren bes om å foreslå kriterier som gjør det mulig å fordele tildelte 9,33 

millioner kroner til utsatt næringsliv så raskt som det er mulig.  
 
Fredrikstad, 5.1.2021 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører 
Koronapandemien og de nødvendige tiltak som har blitt innført har vært krevende for vårt 
næringsliv. Bransjer som restauranter, reiseliv og kulturbasert næring har blitt særlig hardt 
rammet. Nye nasjonale og lokale tiltak i januar 2021 medfører en ny omdreining i disse 
bransjene sine utfordringer. Fredrikstad kommune har tidligere vedtatt lokale tiltak for å 
avhjelpe den vanskelige situasjonen for næringslivet. Bystyret valgte å styrke næringsfondet 
med 30 millioner kroner.  
 
Det vises for øvrig til saksopplysningene om ekstraordinær statlig bevilgning som anbefales 
benyttet til særlig utsatte bransjer. Ordfører vurderer at det haster med å få satt særlig disse 
midlene i arbeid for å: 
• Sikre ansatte arbeid og lønn 
• Forhindre permitteringer 
• Sikre videre drift av virksomheten 
 
Kommunedirektøren bes om å, så raskt som overhode mulig, komme tilbake til 
formannskapet med en sak som gjør det mulig å dele ut midlene. Formannskapet innkalles 
på kort varsel.  
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar.   
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte, Fredrikstad kommune, Viken, vedtas jf. 

vedlegg 1.  
2. Forskriften trer i kraft 8.1.2021 kl. 00.00.  

 



Sammendrag 
I forbindelse med utbruddet av covid-19 og koronapandemien er det, siden 12. mars 2020, 
iverksatt en rekke nasjonale og lokale smitteverntiltak.  
 
Fredrikstad kommune vedtok i bystyrets møte 3.12.2020 lokal forskrift om forebygging av 
koronasmitte. Forskriften ble 17.12.2020 videreført med enkelte tillegg og innskjerpinger, og 
med gyldighet til og med 7.1.2021. 
 
Regjeringen kunngjorde 3. januar 2021 at flere nasjonale smitteverntiltak innføres fra 4. 
januar, med varighet foreløpig til og med 18. januar. Formålet med de nye og strengere 
nasjonale tiltakene er å bryte en eventuell ny smittebølge. Bakgrunnen for tiltakene er i 
hovedsak økende smitte nasjonalt de siste ukene, samt et betydelig lavere testnivå gjennom 
julen, kombinert med økt reising og besøk/sosial aktivitet. Man frykter altså en betydelig økt 
smittespredning fra ikke-erkjent smitte de kommende ukene, og ønsker å forebygge dette.  
 
Regjeringen ber kommuner og regioner med stort smittetrykk om å vurdere å innføre noen 
ytterligere tiltak, som supplement til de nasjonale innstrammingene. Fredrikstad er blant de 
kommunene i landet med høyest smittetall over tid. I kommuner med vedvarende høy 
smitte, som i Fredrikstad, er rådet fra Folkehelseinstituttet nå å bryte med tidligere praksis 
om nøye tiltaksvurdering opp mot kjent smittesituasjon og forholdsmessighet, og i en kort 
periode stenge flere tilbud for å begrense sosial kontakt mer generelt.  
 
Basert på råd fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Fredrikstads kommuneoverleger 
anbefaler kommunedirektøren at Fredrikstad kommune nå kommuniserer de nye og 
forsterkede nasjonale koronarådene svært tydelig til kommunens innbyggere, supplert med 
noen ytterligere lokale smitteverntiltak regulert i justert lokal forskrift. Påbud om bruk av 
munnbind på offentlig sted og i kollektivtrafikken, samt antallsbegrensning i butikker og på 
kjøpesentre videreføres. Bingoer, spillehaller, bowlinghaller, lekeland o.l. samt 
treningssentre og svømmehaller foreslås stengt, med unntak for enkelte tilbud.   
 
Der det er gjort nasjonale innstramminger i regler og føringer, legges det ikke opp til å gjenta 
disse i den lokale forskriften. De konkrete forskriftsbestemmelsene som nå foreslås for 
Fredrikstad kommune er tilpasset vårt særskilte smittebilde, samtidig som de også er vurdert 
i forhold til tiltak i omliggende kommuner, og spesielt Sarpsborg.   
 
Vedlegg 
1. Forskrift om forebygging av koronasmitte, Fredrikstad kommune, Viken 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
1. Rundskriv om kommunale smitteverntiltak, revidert 17. desember  2020 
2. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 
3. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
4. Langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19- pandemien og justering av 

tiltak, vedtatt av regjeringen 7. mai 2020  
 
Saksopplysninger 
I forbindelse med utbruddet av covid-19 og koronapandemien er det, siden 12. mars 2020, 
iverksatt en rekke nasjonale og lokale smitteverntiltak.  
 
Fredrikstad kommune vedtok i bystyrets møte 3.12.2020 lokal forskrift om forebygging av 
koronasmitte. Forskriften ble 17.12.2020 videreført med enkelte tillegg og innskjerpinger, og 
med gyldighet til og med 7.1.2021. 
 
Regjeringen kunngjorde 3. januar 2021 at flere nasjonale smitteverntiltak innføres fra 4. 
januar, med varighet foreløpig til og med 18. januar.  
 



Formålet med disse nye og strengere nasjonale tiltakene er å bryte en eventuell ny 
smittebølge. Bakgrunnen for tiltakene er i hovedsak økende smitte nasjonalt de siste ukene, 
samt et betydelig lavere testnivå gjennom julen, kombinert med økt reising og besøk/sosial 
aktivitet. Man frykter altså en betydelig økt smittespredning fra ikke-erkjent smitte de 
kommende ukene, og ønsker å forebygge dette.  
 
Et lavere smittetrykk skal gi kommunene kapasitet til å følge opp TISK-strategien og 
håndtere lokale utbrudd som uansett kan komme, samt tid og ressurser til å planlegge og 
gjennomføre oppstart av vaksinasjon. Vaksinasjon er et stort og viktig arbeid, og det blir 
vanskelig for kommunene å gjennomføre dette samtidig som man eventuelt må håndtere 
mange lokale utbrudd og/eller en betydelig smitteøkning. Registreringssystemet for 
tilreisende fra utlandet skal samtidig fases inn.  
 
Tiltakene vil foreløpig vare i 14 dager, for å få en bedre oversikt over situasjonen. 
 

De forsterkede nasjonale smitteverntiltakene omfatter følgende:  

 
Forsterkede anbefalinger som gjelder for hele landet:  
 
Sosial kontakt 

 Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for 
nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. 
Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en 
fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)  

 Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og 
livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også 
alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. 
(Nytt)  
 

Reiser 
 Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra 

samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og 
reglene som gjelder.  
 

Skoler og utdanning 
 All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og 

fagskoler blir digitale fram til 18. januar. (Nytt)  
 Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)  
 Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller 

bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale 
helsemyndigheter.  
 

Arbeidsplasser 
 Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)  

 
Butikker 

 Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å 
holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste 
dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallsbegrensninger og adgangskontroll. 
(Nytt)  
 

Idrett 
 Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. 
 Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, 

omfattes ikke.  



 

Regler for hele landet (regler er tatt inn i oppdatert covid19-forskrift):  
 
Private sammenkomster og arrangement 

 Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for 
eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan 
selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)  

 Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, 
seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i 
publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, 
selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)  

 De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale 
anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.  

 
Uteliv og serveringssteder 

 Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og 
arrangementer. (Nytt)  

 
Kirkevandring 

 De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. 
(Nytt)  

 
Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte 
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 én meter. 

 påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig. 

 påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo- og svømmehaller. 
 
 
Smittesituasjonen nasjonalt og lokalt 
Smittesituasjonen nasjonalt er ustabil, med mange pågående utbrudd og fare for fortsatt økt 
smittespredning i de kommende ukene. Det har trolig vært en noe større oppgang i nye 
tilfeller gjennom julen enn hva som er registrert, ettersom det har vært en nedgang i 
testaktivitet gjennom julehelgen, samtidig som andel positive prøver har økt betydelig. Det er 
bekymring for at tallene kan stige ytterligere de neste ukene, etter julehøytiden med flere 
sosiale sammenkomster og økt reiseaktivitet innenlands og også til utlandet.  
 
Smittesituasjonen lokalt er preget av stabile høye tall over flere uker. Vi ser nå at antall 
tester gikk kraftig ned i ukene 52 og 53, mens andelen positive tester økte tilsvarende.  
 
I uke 51 var det registrert 144 nye smittede, i uke 52 var antallet 132 og i uke 53 var antallet 
149 (Fredrikstad + Hvaler). Andel positive blant testede var i uke 51 på 7,3 prosent, uke 52 
på 9,2 prosent og uke 53 på 11,7 prosent. Det er derfor grunn til å tro at for få har testet seg 
og at vi dermed ikke har full oversikt over smitten.  
 
Forholdet til nabokommunene 
Fredrikstad kommune har hatt likelydende forskrift som Sarpsborg kommune fra 4.12.2020 
til 23.12.2020, da Sarpsborg kommune strammet inn sin forskrift ytterligere. 
 
Smittebildet er i dag forskjellig i de to kommunene, ved at Sarpsborg har noe høyere 
smittetrykk per 100 000 innbyggere, en større andel med ukjent smittevei og større 



belastning med smitte på helseinstitusjoner og andre virksomheter. Dette er bakgrunnen for 
at forskriftene nå blir noe ulike. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Smitteverntiltak skal framstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Dette innebærer at den 
helsemessige nytten av tiltaket må stå i forhold til tiltakets øvrige samfunnsmessige 
konsekvenser. Det må altså gjøres vurderinger av nytten ved tiltaket opp mot de negative 
konsekvensene eller belastningen tiltaket medfører, for eksempel om man hindrer prosesser 
som er nødvendig for å holde samfunnet i gang, og i hvilken grad man griper inn i 
privatpersoners grunnleggende rettigheter.  
 
Dersom nytten av tiltaket er liten eller tvilsom, mens skadevirkningene er store, bør ikke 
tiltaket iverksettes. Lokale tiltak som har liten smitteverneffekt, men som har negative 
konsekvenser for privatpersoner, næringslivet og offentlig tjenesteyting, vil være 
problematiske. 
 
Konsekvenser levekår/folkehelse 
Forskrift om forebygging av koronasmitte i Fredrikstad er begrunnet i hensynet til 
folkehelsen. 
 
Deler av kommunens næringsliv rammes særlig hardt av en del av koronatiltakene. 
 
Stortinget vedtok 19.12.2020 en ny saldering av statsbudsjettet for 2020. Her ble det 
bevilget 250 millioner kroner til fordeling blant kommuner med arbeidsledighet over 
landsgjennomsnittet. Bevilgningen skal gi de verst rammede kommunene et økonomisk 
handlingsrom til å kunne gi kompensasjon til lokalt næringsliv, som rammes av 
koronapandemien og lokale smitteverntiltak. 
 
Fredrikstad kommune ble tildelt 9 330 000 kroner, som frie midler. Ordfører fattet i julen 
hastevedtak om å sette av det økte rammetilskuddet fra staten på 9 330 000 kroner på eget 
disposisjonsfond, for bruk i 2021. Pengene skal benyttes til kompensasjon til lokalt 
næringsliv som rammes av koronapandemien og lokale smitteverntiltak. Det arbeides for 
øyeblikket med nærmere avklaring av forslag til hvordan midlene skal benyttes, i dialog med 
øvrige kommuner i Nedre Glomma/Søndre Viken.  
 
Ansattes medbestemmelse 
Hovedtillitsvalgte og sentralt hovedverneombud deltar i krise-/beredskapsledelsens møter, 
for å ivareta medvirkning og for mulighet til toveis dialog på strategisk nivå. 
 
Vurdering 
Smittetrykket i Fredrikstad kommune er høyt, og kommunedirektørens vurdering er at flere 
av regjeringens tiltak for kommuner med mye smitte bør innføres/videreføres her. Denne 
vurderingen er sett i sammenheng med vurdering av eventuell videreføring og oppdatering 
av gjeldende lokal koronaforskrift i Fredrikstad kommune.  
 
Basert på råd fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Fredrikstads kommuneoverleger 
anbefaler kommunedirektøren at Fredrikstad kommune nå kommuniserer de nye og 
forsterkede nasjonale koronarådene svært tydelig til kommunens innbyggere, supplert med 
noen ytterligere lokale smitteverntiltak regulert i justert lokal forskrift. Påbud om bruk av 
munnbind på offentlig sted og i kollektivtrafikken, samt antallsbegrensning i butikker og på 
kjøpesentre videreføres. Bingoer, spillehaller, bowlinghaller, lekeland o.l. samt 
treningssentre og svømmehaller foreslås stengt, med unntak for enkelte tilbud.   
 
Der det er gjort nasjonale innstramminger i regler og føringer, legges det ikke opp til å gjenta 
disse i den lokale forskriften. Det holdes god dialog med Sarpsborg kommune og andre 
omliggende kommuner, med tanke på samordning og samarbeid. De konkrete 



forskriftsbestemmelsene som nå foreslås for Fredrikstad kommune er tilpasset vårt særskilte 
smittebilde, samtidig som de også er vurdert i forhold til tiltak i omliggende kommuner, og 
spesielt Sarpsborg.  
 
Medisinskfaglig begrunnelse for tiltakene 
Så langt har ikke etterlevelsen av lokal forskrift og nasjonale tiltak hatt tilstrekkelig ønsket 
effekt. Smittetrykket er nå såpass høyt at en ytterligere økning vil kunne gå ut over 
kommunens mulighet til å følge TISK-strategien. Selv om vi ikke har konkrete tegn på at 
smittesituasjonen er verre enn foregående uker, antyder testnivået og andelen positive at vi 
kan ha mer ukjent smitte i samfunnet enn det vi har oversikt over.  
 
For å ivareta liv og helse, og unngå kritiske situasjoner der belastningen på helsevesenet blir 
for stor, testkapasiteten blir presset og smitten når sårbare grupper i stort omfang, anser 
kommunen det nå som nødvendig å være føre-var ved å følge opp regjeringens oppfordring 
om å gå bredere til verks for å få ned smittetrykket. Folkehelseinstituttet (FHI) støtter dette 
synspunktet.  
 
Vi har altså ingen klare indikasjoner på at det er høyere smittetrykk i Fredrikstad enn det vi 
gjenfinner i tallene, men dette vil bli tydeligere gjennom uke 1 og 2. Den kjente situasjonen 
er at vi har et relativt stabilt smittebilde i antall og andel ukjente.  
 
Beskjeden fra sentrale myndigheter og Folkehelseinstituttet er uansett at vi nå anbefales å 
sørge for en bred, men kortest mulig, sosial nedstenging. Altså å stenge ned/hindre en del 
situasjoner der vi antar at smitte vil kunne skje, og så heller oppheve tiltak så snart vi ser at 
vi har god oversikt og kontroll.  
 
Når vi har sikrere oversikt over faktisk smittesituasjon, det vil si når andel testede og andel 
positive blant de testede, er oppe på nivået vi hadde før jul, er det viktig å avslutte de 
tiltakene vi ikke ser smittevernmessig nødvendig å beholde. Vi håper derfor å kunne la 
virksomheter som kino, bingohaller etc., og eventuelt svømmehaller og noe organisert 
barneaktivitet starte opp igjen om to uker. 
 
Oppsummering  
I tilfelle av et lokalt smitteutbrudd, der det er økt risiko eller konstatert smittespredning i 
samfunnet utover avgrensede utbrudd, anbefales det at kommunene raskt vurderer å 
innføre lokale smitteverntiltak. Fredrikstad kommune har, etter en medisinskfaglig vurdering 
av lokale forhold, kommet til at lokale tiltak må iverksettes, jf. smittevernloven § 4-1.  
 
Ettersom tiltakene gjelder rettigheter og plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets 
av personer, er det påkrevd å forskriftsfeste kommunale vedtak, jf. forvaltningsloven § 2. 
 
Formålet med forskriften er å forbygge spredning av koronasmitte, gjennom å redusere 
antall nærkontakter i befolkningen. Nye smitteverntiltak gjennom lokal forskrift vurderes 
nødvendige for å forsøke å få en nedgang i smitten. I lys av det alvorlige smittebildet 
vurderes ikke tiltakene som for inngripende. 
 
Kommunedirektørens vurdering er at gjennomføring av høring vil forsinke innføringen av 
tiltakene og dermed redusere effekten. Høring er derfor unnlatt, jf. forvaltningsloven § 37, 
fjerde ledd bokstav a.   
 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å vedta lokal forskrift om forebygging av 
koronasmitte, Fredrikstad kommune, Viken, med ikrafttredelse 8.1.2021.  


