
 

 
 

Saksnr.: 2020/5857 
Dokumentnr.: 127 
Løpenr.: 133729/2021 
Klassering: G03 
Saksbehandler: Martine Bjar Manskow 

 
 

Møtebok 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Formannskapet 10.06.2021  

 

Koronatiltak i Fredrikstad kommune – oppheving av lokal forskrift 
 
Ordførers innstilling 
Ordfører anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak:  
1. Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte, Fredrikstad kommune, Viken, 

gjeldende fram til 17. juni 2021 kl. 24.00, oppheves fra og med 11. juni 2021 kl. 00.00. 
 
Fredrikstad, 08.06.2021 
 
Kort begrunnelse for eventuelt endret innstilling fra ordfører  
Ingen endring. 
 
Kommunedirektørens kommentar 
Ingen kommentar. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling 
1. Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte, Fredrikstad kommune, Viken, 

gjeldende fram til 17. juni 2021 kl. 24.00, oppheves fra og med 11. juni 2021 kl. 00.00. 
 
Sammendrag 
Saken gjelder forslag om å oppheve gjeldende lokal forskrift om forebygging av 
koronasmitte i Fredrikstad kommune, gjeldende fram til 17. juni 2021 kl. 24.00. Det foreslås 
at forskriften oppheves fra og med 11. juni 2021 kl. 00.00. 
 
Kriseledelsen i Fredrikstad kommune har, etter en samlet smittevernfaglig vurdering, 
kommet til at det nå ikke lenger er nødvendig med restriksjoner ut over det som følger av 
nasjonale tiltak.  
 
Vedlegg 
1. Forskrift om forebygging av koronasmitte i Fredrikstad kommune, Viken  

– ikrafttredelse 28.05.2021 kl. 18.00 – 17.06.2021  
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
1. Rundskriv om kommunale smitteverntiltak, oppdatert 19. februar 2021 
2. Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) 
3. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 
4. Langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien og justering av 

tiltak, vedtatt av regjeringen 7. mai 2020, oppdatert 14. desember 2020 
5. Regjeringens plan for gradvis gjenåpning 

 
Saksopplysninger 
Fra fredag 12. mars 2020 har det vært iverksatt en rekke nasjonale og lokale smitteverntiltak 
som følge av koronapandemien.  
 



Kommunene skal vurdere behov for lokale smitteverntiltak dersom det oppstår, eller er fare 
for, lokal smitteoppblomstring, og et forsvarlig smittevern tilsier at det er nødvendig med 
restriksjoner ut over det som følger av nasjonale tiltak.  
 
Fredrikstad kommune har i perioder hatt høyt smittetrykk, og det har derfor vært nødvendig 
med egen lokal forskrift. Den gjeldende lokale forskriften var senest til vurdering og 
behandling i formannskapet den 28. mai 2021. I formannskapets møte den 3. juni ble det gitt 
en oppdatert orientering om smittesituasjonen. Det ble samtidig opplyst at kriseledelsen ville 
gjøre en ny vurdering av smittesituasjonen i uke 23, inkludert nivå på smitteverntiltak.  
 
Smitteverntiltak skal framstå som tjenlige etter en helhetsvurdering. Dette innebærer at de 
helsemessige nytteverdiene av tiltakene må stå i forhold til tiltakenes øvrige 
samfunnsmessige konsekvenser. Det må altså gjøres vurderinger av nytten ved de samlete 
tiltakene, opp mot de negative konsekvensene eller belastningen tiltakene medfører.  
 
Det er spesielt tre forhold som vurderes når man skal vurdere om lettelser av tiltak er 
tilrådelig:  
1. Smittesituasjon og sykdomsbyrde  
2. Kapasitet i helsetjenesten  
3. Vaksinasjon  
 
Smittesituasjonen lokalt og sykdomsbyrde 
Smittetallene har nå stabilisert seg på et lavt nivå.  
 
Antall smittede per 100 000 de siste 14 dagene ligger nå på 22 (til og med uke 22).  
 
Til hjelp for kommuneoverlegens risikovurdering publiserer FHI en epidemiologisk rapport for 
fylkene. Helsedirektoratet lager oversikter over belastningen for testing, isolering, 
smittesporing og karantene, samt tilgang på smittevernutstyr.  
 
Kommuneoverlegens vurdering er at Fredrikstad kommune per 7. juni er på risikonivå 2. FHI 
har utarbeidet egne tiltakspakker for de ulike risikonivåene. Kommuneoverlegens vurdering 
er at det er moderat risiko for nye utbrudd, og lav risiko for generell smittespredning. 
 
Kapasitet i helsetjenesten  
Korona- og vaksinasjonssenteret melder om tilstrekkelig TISK-kapasitet. Det er normal 
kapasitet i lokal helsetjeneste og ved sykehus. 
 
Vaksinasjon  
I hovedsak er det nå innbyggere i kategori 8 (55-64 år) som blir vaksinert med første dose. 
Det betyr at personer med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp, og 
personer med underliggende sykdommer, i stor grad er ferdig vaksinert. 
 
Fra uke 23 får Fredrikstad 45 prosent flere vaksiner enn tidligere oppført i 
fordelingsnøkkelen. Det betyr at man regner med at alle innbyggere i Fredrikstad over 18 år 
vil ha fått tilbud om vaksine innen midten av juli måned.  
 
Nasjonale føringer  
Den 7. april redegjorde regjeringen for planen for gjenåpningen av Norge. Planen bygger på 
faglige råd fra helsemyndighetene. Den angir ikke konkrete datoer, men sier noe om hvilke 
forutsetninger som må være til stede for å kunne åpne opp, og i hvilken rekkefølge de ulike 
delene av samfunnet skal åpnes opp.  
 
Regjeringen ønsker en trinnvis og kontrollert åpning. Når det er åpnet opp for ett trinn, vil det 
som hovedregel gå tre uker før neste trinn iverksettes. Regjeringens gjenåpningsplan består 
av fire trinn, og inneholder en oversikt over hvilke tiltak som vil kunne lettes på i hvert trinn.  



 
Regjeringen kunngjorde den 21. mai at andre trinn i nasjonal gjenåpningsplan iverksettes fra 
27. mai. Dette innebærer at flere kan samles, at barnehager og skoler kan gå til grønt nivå 
der det er lite smitte, og at reiser innenlands ikke lenger frarådes. Avgjørelsen om å gå til 
andre trinn var basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Dersom 
Fredrikstad kommunes lokale forskrift nå oppheves, vil kommunen kunne gå til trinn 3 i 
gjenåpningsplanen, så snart regjeringen beslutter dette.  
 
Konsekvenser for sosial bærekraft 
Forebygging av koronasmitte er begrunnet med hensyn til folkehelsen.  
 
Smitteverntiltak skal framstå som tjenlige etter en helhetsvurdering. Dette innebærer at de 
helsemessige nytteverdiene av tiltakene må stå i forhold til tiltakenes øvrige 
samfunnsmessige konsekvenser. Det må altså gjøres vurderinger av nytten ved de samlete 
tiltakene, opp mot de negative konsekvensene eller belastningen tiltakene 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 tiltakene er liten eller tvilsom, mens skadevirkningene er store, bør ikke 
tiltakene iverksettes. Lokale tiltak som har liten smitteverneffekt, men som har negative 
konsekvenser for privatpersoner, næringslivet og offentlig tjenesteyting, vil være 
problematiske. 
 
Konsekvenser for økonomisk bærekraft 
Ikke vurdert i saken. 
 
Konsekvenser for miljømessig bærekraft 
Ikke vurdert i saken. 
 
Ansattes medbestemmelse 
Hovedtillitsvalgte og sentralt hovedverneombud deltar i krise-/beredskapsledelsens møter, 
for å ivareta medvirkning og for mulighet til toveis dialog på strategisk nivå.  
 
To ganger ukentlig avholdes det kontaktmøter mellom arbeidsgiver (ved HR-sjef, 
kommunedirektør og eventuelt andre), alle kommunens hovedtillitsvalgte og sentralt 
hovedverneombud.  
 
Tillitsvalgte og verneombud deltar også i vaksineprosjektet og andre arbeidsgrupper, samt i 
medvirkningsmøter i seksjoner, etater og virksomheter. Kommunens arbeidsmiljøutvalg 
(AMU) har arbeidsmiljømessige konsekvenser av koronapandemien som fast sak i alle sine 
møter. 
 
Vurdering 
Kommunen skal vurdere behov for lokale smitteverntiltak når et forsvarlig smittevern tilsier at 
det er nødvendig med restriksjoner ut over det som følger av nasjonale tiltak.  
 
Kriseledelsen i Fredrikstad kommune har, etter en samlet vurdering av lokal smittesituasjon, 
smittesituasjon i nærliggende kommuner med felles bo- og arbeidsmarked som Fredrikstad, 
samt nasjonale føringer, kommet til at det nå ikke lenger er nødvendig med restriksjoner ut 
over det som følger av nasjonale tiltak.  
 
Det foreslås derfor at gjeldende lokal forskrift om forebygging av koronasmitte, Fredrikstad 
kommune, Viken, gjeldende fram til 17. juni 2021 kl. 24.00, oppheves fra og med 11. juni 
2021 kl. 00.00. 


