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Koronapandemi – status og forskrift om forebygging av koronasmitte i 
Fredrikstad 
 
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 19.02.2021 kl. 00.00. 

 
Fredrikstad, 16. februar 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, vedtas, 

jf. vedlegg 1. 
2. Forskriften trer i kraft 19.02.2021 kl. 00.00. 

 
Sammendrag 
I forbindelse med utbruddet av covid-19 og koronapandemien er det, siden 12.03.2020, 
iverksatt en rekke nasjonale og lokale smitteverntiltak.  
 
Fredrikstad kommune har hatt egen lokal forskrift om forebygging av koronasmitte siden 
04.12.2020. Forskriften har vært til vurdering og politisk behandling i flere omganger, senest 
04.02.2021. Den lokale forskriften er et supplement til nasjonale råd og regler, slik at 
områder som er omfattet av den nasjonale covid-19-forskriften og/eller nasjonale råd, ikke er 
gjentatt i lokal forskrift. 
 
Når regjeringen nå lemper noe på nasjonale råd og regler, stilles det krav om kommunale 
tilpasninger og innstramminger, når smittesituasjonen lokalt tilsier det.  
 
De siste ukene har Fredrikstad og nabokommunene hatt strenge koronatiltak, fastsatt i den 
nasjonale covid-19-forskriften, på grunn av faren for spredning av mutert virus. Disse 
tiltakene vil nå avsluttes. 
 
Når det skal vurderes hvilke tiltak som er nødvendige lokalt, ser vi på hva som allerede 
ligger i nasjonale regler og anbefalinger, og vurderer dette opp mot vår lokale 
smittesituasjon. 
 
I tillegg til de oppdaterte reglene i lokal forskrift, vil det bli viktig å fortsatt kommunisere 
tydelig de gjeldende nasjonale regler og anbefalinger. 



 
Kommunedirektøren anbefaler at lokal forskrift for Fredrikstad, som ble vedtatt 04.02.2021, 
videreføres med noen endringer. Dette som supplement til smitteverntiltakene i den 
nasjonale forskriften og nasjonale anbefalinger. 
 
De lokale reglene som foreslås, omfatter: 
 

 Munnbind er påbudt på offentlig sted og kollektivtransport, der det ikke er mulig å 
holde minst én meters avstand til andre. 
 

 Treningssentre kan holde åpent for individuell aktivitet, men ikke gruppetimer for tre 
(3) eller flere. Treningssentre skal kun holde åpent for innbyggere bosatt i 
kommunen. Avstand må overholdes.  

 

 Det er ikke tillatt å drive innendørs gruppeidrettsaktivitet for voksne over 20 år, i 
grupper på tre (3) eller flere. Dette gjelder også på treningssentre (toppidrettsutøvere 
er unntatt). Det samme gjelder fritidsaktiviteter, som organiserte øvelser, trening og 
prøver for kor, korps og teater. 

 

 Bingoer, spillehaller, bowlinghaller, lekeland o.l. skal holde stengt. 
 

 Skjenking av alkohol er tillatt på spisesteder fram til kl. 22.00, i forbindelse med 
faktisk matservering og bespisning ved bord. 

 

 Butikker og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene 
enn at det kan holdes minst én meters avstand. 

 
Vedlegg 
1. Forskrift om forebygging av koronasmitte, Fredrikstad kommune, Viken 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
1.  Rundskriv om kommunale smitteverntiltak, revidert 17. desember 2020  
2.  Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)  
3.  Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven)  
4.  Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)  
5.  Langsiktig strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien og justering av 

tiltak, vedtatt av regjeringen 7. mai 2020, oppdatert 14. desember 2020  
 
Saksopplysninger 
I forbindelse med utbruddet av covid-19 og koronapandemien er det, siden 12.03.2020, 
iverksatt en rekke nasjonale og lokale smitteverntiltak.  
 
Fredrikstad kommune har hatt egen lokal forskrift om forebygging av koronasmitte siden 
04.12.2020. Forskriften har vært til vurdering og politisk behandling i flere omganger, senest 
04.02.2021. Forskriften har, siden den ble innført, blitt videreført med lettelser eller 
innskjerpinger, med bakgrunn i den konkrete lokale smittesituasjonen. Den lokale forskriften 
er et supplement til nasjonale regler og anbefalinger, slik at områder som er omfattet av den 
nasjonale covid-19-forskriften og/eller nasjonale anbefalinger, ikke er gjentatt i lokal forskrift. 
 
Når regjeringen nå lemper noe på nasjonale råd og regler, stilles det krav om kommunale 
tilpasninger og innstramminger, når smittesituasjonen lokalt tilsier det.  
 
Regjeringens strategi for tiltak er at inngripende tiltak i størst mulig grad skal målrettes mot 
der smitten skjer, og brukes lokalt, basert på den lokale smittesituasjonen. Tiltak skal være 
nødvendige, veloverveid og forholdsmessige (etter en kost-nytte-vurdering). 
 



Etter at det ble påvist utbrudd av den engelske virusmutasjonen i flere kommuner på 
Østlandet, ble det 23.01.2021 innført en rekke strenge regionale smitteverntiltak i nasjonal 
forskrift. Kommunene selv ønsket at regjeringen skulle beslutte tiltakene. Fredrikstad ble fra 
01.02.2021 omfattet av regionale regler i nasjonal forskrift, kapittel 5B i covid-19-forskriften, 
senere justert til kapittel 5D. 
 
Regjeringen besluttet 16.02.2021 å avslutte de regionale tiltakene for kommunene i Oslo og 
Viken, som kom til etter utbruddene av den engelske virusvarianten. Beslutningen er tatt i 
samråd med kommunene, og Fredrikstad kommune ønsket og støtter dette grepet. 
Bakgrunnen for beslutningen er at situasjonen nå er mer oversiktlig, og at man ikke lenger 
anser det som mulig å hindre spredning av muterte virusvarianter, slik at det nå er 
kommunene selv som må vurdere hvilke tiltak som er nødvendige, utover gjeldende 
nasjonale råd og regler, ut i fra den lokale smittesituasjonen. 
 
I forkant av regjeringens kunngjøring, ble det 15.02.2021 gjennomført et koordineringsmøte 
med kommuner som var omfattet av covid-19-forskriftens kapittel 5C og 5D. Møtet var i regi 
av Statsforvalteren i Oslo og Viken, med deltakelse fra Folkehelseinstituttet og 
Helsedirektoratet. 
 
De regionale tiltakene i nasjonal forskrift gjelder til og med 17.02.2021. Fredrikstad og 
Hvaler har bedt om at tiltakene som gjelder oss forlenges til og med 18.02.2021. Dette for å 
få tid til å vurdere og beslutte oppdaterte lokale regler og anbefalinger. 
 
Gjeldende nasjonale anbefalinger per 16. februar 2021  
Reiser 

 Unngå reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig.  

 Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise.  

 Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes ikke, men følg de lokale 
rådene og reglene som gjelder. 

 
Ankomst Norge 

 Grensen er i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge. Norske 
statsborgere har alltid rett til å komme inn i Norge. 

 Det gjøres unntak for personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, personer 
som driver med vare og persontransport, helsepersonell fra Sverige/Finland som 
arbeider i norsk helse- og omsorgstjeneste, personer som skal gjennomføre fastsatt 
samvær med barn, personer som ellers har helt spesielle grunner for å komme til 
Norge. 

 Alle innreisende til Norge må teste seg på grensen.  

 Utenlandske reisende må også framvise negativ test tatt senest 24 timer før innreise 
til Norge. 

 Alle innreisende til Norge må registrere seg før de krysser grensen. 

 Alle innreisende må i karantene på egnet sted eller på karantenehotell. 

 Noen grupper har tilpassede regler.  

 Reglene for innreise til Svalbard skjerpes. Det kreves negativt prøvesvar på 
koronatest tatt senest 24 timer før avreise. Testen må være gjennomført på 
fastlandet. Alle unødvendige reiser til Svalbard frarådes. 

 
Sosial kontakt 

 Alle bør begrense sosial kontakt. 

 Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i 
tillegg til de som allerede bor sammen. 

 Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan man være flere, men man 
må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. 

 Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. 



 
Arrangementer 

 De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses. 
 

 Dersom et arrangement likevel må avholdes:  
- Maks ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for 

eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er 
utendørs, er grensen 20 personer. 

- Maks ti personer på innendørs arrangement, 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.  

- Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i 
publikum sitter i fastmonterte seter. 

- Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner. 
 
Skoler og barnehage 

 Barnehagene og skolene er på gult nivå. 
 
Høyere utdanning 

 Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er 
mulig.  

 Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og 
sammenkomster bør unngås.  

 Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en 
gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med 
smittevernveilederne.  

 
Arbeidsplasser 

 Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. 
 
Butikker 

 Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger og 
adgangskontroll, slik at det er mulig å holde avstand. 

 
Restauranter, kafeer, barer 

 Servering av alkohol kun til de som får servert mat. 

 Skjenkestopp ved midnatt, ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. 

 Minst 1 meters avstand mellom gjester utenfor samme husstand. 

 Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol. 

 Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. 
 
Idretts- og fritidsaktiviteter 

 Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og 
unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med 
aktiviteten.  

 Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, 
cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes. 

 Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne 
trene dersom det er mulig å holde god avstand. 

 Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill. 
 



Smittesituasjonen lokalt 
Smittesituasjonen lokalt i Fredrikstad kommune har vært preget av stabilt høye smittetall 
over flere uker, men med nedgang fra uke 2. Fra uke 6 var det igjen en økning. Samme uke 
ble det testet 2660 personer. 
 
I uke 6 var det registrert 93 nye smittede, i uke 5 var antallet 48, i uke 4 var antallet 55 og i 
uke 3 var antallet 44. Andel positive blant testede var i uke 6 på 3,5 prosent, uke 5 på 2,4 
prosent, uke 4 på 3,3 prosent og i uke 3 på 3,6 prosent.  
 
Det er påvist engelsk virusmutasjon også i Fredrikstad, og det pågår flere utbrudd. Det ser 
nå ut til at den muterte virusvarianten har etablert seg. For å håndtere dette har 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefalt en mer intensiv TISK-strategi, som blant 
annet omfatter mer utstrakt bruk av karantene og testing for nærkontakter. 
 
Det muterte viruset anses som 40-70 prosent mer smittsomt enn det vanlige koronaviruset. 
Det er ikke påvist at virusvarianten fører til mer alvorlig sykdomsforløp. 
 
Kommuneoverlegen legger fram en ukentlig risikovurdering for kriseledelsen. 
Risikovurderingen består av delvurderinger og munner ut i en plassering av kommunen på 
ett av fem risikonivåer.  
 
Tre indikatorer er særlig viktige:  

 Antall nye tilfeller per 14 dager per 100 000 innbyggere  

 Andel positive blant de testede i gjennomsnitt siste to uker  

 Antall nye innleggelser per 14 dager per 100 000 innbyggere  
 
I tillegg må man vurdere:  

1. hvilke grupper som er rammet  
2. om smitteveiene er kjent for de fleste tilfellene  
3. om tilfellene er del av kjente utbrudd, og i så fall hvor og når smitten skjedde, hvem 

som er omfattet, om særlig utsatte grupper er rammet, og hvor mange nærkontakter 
som er involvert.  

 
Kommuneoverlegens vurdering er at Fredrikstad kommune per 16.02.2021 er på risikonivå 
3. Folkehelseinstituttet har utarbeidet egne tiltakspakker for de ulike risikonivåene. Når vi 
skal vurdere hvilke tiltak som er nødvendige lokalt, ser vi på hva som allerede ligger i 
nasjonale regler og anbefalinger, og vurderer dette opp mot foreslåtte tiltak i de ulike 
tiltakspakkene. Denne vurderingen gjøres i samråd med FHI. 
 
Det er kommet signaler fra FHI om at innslagspunktene for de ulike risikonivåene, og 
muligens også tiltakspakkene, vil endres noe i løpet av kort tid. Fredrikstad kommune er 
oppfordret til å ha en gradvis overgang fra tiltaksnivået i covid-19-forskriftens kapittel 5D 
(som opphører fra og med 19.02.2021), til tiltakspakke tilsvarende risikonivå 3. Dette også 
for å kunne ta høyde for at tiltakspakkene kan bli noe mer innstrammet enn de er i dag.  
 
Indikatorer for videre tiltak er:  

 Vi har god oversikt over smitteveier lokalt, men har hatt økende smitte den siste 
tiden, som følge av flere utbrudd av mutert virus. 

 Smittetrykket i Sarpsborg er tilsvarende høyt, men med en høyere andel med ukjent 
smittevei. Fredrikstad kommune påvirkes i stor grad av situasjonen i Sarpsborg, da 
kommunene har felles bo- og arbeidsmarked. 

 
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. 
 
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 
Kommunedirektøren anbefaler at Fredrikstad kommune viderefører lokal forskrift om 
forebygging av koronasmitte som ble vedtatt 04.02.2021, men gjør noen tilpasninger med 
bakgrunn i aktuell lokal og regional smittesituasjon og gjeldende nasjonale råd og regler. 
Dette som supplement til tiltakene i den nasjonale forskriften og nasjonale anbefalinger.  
 
Lokale regler (forskrift) som foreslås gjeldende fra 19.02.2021 omfatter: 
 

 Munnbind (videreføres)  
 

 Stenging av virksomheter (ny) 
Følgende virksomheter skal holde stengt:  
a) Bingoer, spillehaller, bowlinghaller, lekeland, svømmehaller o.l.  
b) Treningssentre  

 
Likevel slik at svømmehaller kan holde åpent for:  
1. Skole- og barnehagesvømming.  
2. Rehabilitering, opptrening og liknende medisinsk oppfølging, som tilbys 

individuelt eller i mindre grupper med arrangør.  
3. Organisert trening for barn og unge under 20 år. 
4. Bading som bare omfatter én husstand eller kohort om gangen.  

 
Likevel slik at treningssentre kan holde åpent for: 
1. Innbyggere med folkeregistrert adresse i Fredrikstad kommune, med de 

begrensninger som følger av § 6. 
 

 Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre (videreføres)  
 

 Serverings- og skjenkesteder (ny) 
Serverings- og skjenkesteder i Fredrikstad kommune kan holde åpent dersom de 
oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. 
mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-
forskriften). 
 
Skjenking av alkohol er kun tillatt på spisesteder fram til kl. 22.00, i forbindelse med 
faktisk matservering og bespisning ved bord. 
 



Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder 
kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. 
smittevernloven § 4-1 tredje ledd og femte ledd annet punktum. 
 

 Karantene og smittesporing (videreføres)  
 
I tillegg til reglene i lokal forskrift vil det bli viktig å fortsatt kommunisere tydelig de gjeldende 
nasjonale råd og regler som er gjengitt under saksopplysningene. Dette gjelder spesielt 
anbefalinger som omfatter arrangementer, private og sosiale sammenkomster, samt bruk av 
hjemmekontor der det er mulig. 
 
Etter en helhetsvurdering planlegger kommunen å gjenåpne Fredrikstad kino, med 
skjerpede smitteverntiltak som er strengere enn de nasjonale anbefalingene, og med 
filmprogram innrettet mot barn og unge. Dette er begrunnet i at kino er et viktig fritidstilbud 
for barn og unge. 
 
Oppsummering  
Den helsemessige nytten av tiltakene vurderes å stå i forhold til tiltakenes øvrige 
samfunnsmessige og individuelle konsekvenser. Kommunedirektøren vurderer at tiltakene 
vil ha konsekvenser for livsutfoldelsen og for næringsvirksomhet i Fredrikstad kommune. Det 
er meget inngripende tiltak å fortsatt holde stengt virksomheter for underholdnings-, 
trenings- og fritidsaktiviteter, samt opprettholde begrensninger i serverings- og 
skjenkenæringen. Kommunedirektøren vurderer likevel at tiltakene er nødvendige, av 
hensyn til smittevernet. 
 
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 19.02.2021 kl. 00.00 og 
varighet til og med 04.03.2021. 


