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Saksbehandler: Vibeke Berggård Saksnr.: 21/00120-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 19.01.2021 

 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

Forskrift om forebygging av koronasmitte, Ås kommune, Viken, forlenges til og 
med 29.01.2021 med de endringer som fremgår av vedlegg 1. 

 
 
 

Ås, 18.01.2021 
 

Trine Christensen 
kommunedirektør  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet etter delegert myndighet,  

jf. kommuneloven § 11-8 Hastesaker  og Ås kommunes reglementer punkt 6.2. 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Referatsak i kommunestyret 

 
 

Vedlegg: 
1. Forskrift om endring av forskrift 10.11.20202 om forebygging av koronasmitte 
Ås kommune Viken ikraft 19.1.2021 

2. Forskrift om forebygging av koronasmitte - Gjeldende til 19.01.2021 
 

Lenke til gjeldende forskrift:  
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-11-10-2334  
 

 
Saksbehandler sender vedtaket til: 

Juridisk rådgiver Tone Marit Stensrud for oppfølging overfor Lovdata  

https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§11-8
http://www.as.kommune.no/reglementer.352626.no.html
https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2020-11-10-2334
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Som følge av smittesituasjonen i Ås og omegn foreslås gjeldende forskrift om 
forebygging av koronasmitte, Ås kommune, forlenget og endret i tråd med 

regjeringens anbefalinger 18.01.2021. Den lokale forskriften utløper ved midnatt 
19.01.2021. 

 
Fakta i saken: 
Det vises til F-sak 1/20 i formannskapet 27.01.2021 Forebygging av 

koronasmitte i Ås kommune, der kommunedirektøren gir følgende innstilling: 
Prinsipielle endringer som ikke omfattes av lovhjemmel delegert 

kommuneoverlegen etter smittevernlovens § 4-1,5, vedtas av 
formannskapet etter kommunelovens § 11-8 (hasteparagrafen). Dersom 

formannskapsmøte er nær forestående vedtas det i ordinært møte.  
Saken avgjøres av kommunestyret 10. februar. 
 

I Ås kommunes reglementer punkt 6.2 har kommunestyret delegert myndighet 
til å fatte vedtak i hastesaker etter kommuneloven til formannskapet. 

 
Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Ås kommune gjelder til og med 
tirsdag 19.01.2021. I tråd med de nasjonale rådene gir den lokale forskriften 

krav og forbud som gir grunnlag for at politiet kan følge opp. De samme tiltakene 
er i hovedsak anbefalt nasjonalt, eller de er anbefalt innført i områder med 

smittepress i regionen og/eller kommunen. Lokale forhold kan gi 
utvidede/innskjerpede regler. Der Ås kommune foreslår skjerpede regler er 
vedrørende munnbindbruk. Lettelser er foreslått videreført under paragraf 2, 

annet ledd.   
 

Nasjonalt er det også gitt særskilte bestemmelser og anbefalinger som gjelder til 
19. januar, og som i stor grad samsvarer med den lokale forskriften.  
 

Regjeringen vil mandag 18. januar informere om hvordan og hvilke av de 
nasjonale rådene som eventuelt forlenges ut over 19.01. 

 
Vurdering: 
Lokalt i Ås går smitten litt i bølger, men den har vært svakt økende. Imidlertid 

ser det ut som en får stoppet større utbrudd ved raskt å sette folk i karantene og 
god smittesporing og stram praksis. På det grunnlaget er det ikke behov for 

store endringer i den lokale forskriften. Kriseledelsen har gått gjennom hele 
gjeldene forskrift for å vurdere endringstiltak. 
På denne bakgrunn har Ås kommune behov for å ta stilling til videreføring av 

lokal forskrift med justeringer senest 19.01. Denne beslutningen tas på bakgrunn 
av Regjeringens pressekonferanse mandag 18.01.2021 og lokale forhold.  

 
Utover det som er nedfelt i lokal forskrift har regjeringen mange tiltak som 
anbefales. Dette vil kommunen følge opp, men ikke i forskrifts form. Det angår 

derfor ikke denne saken. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
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Kommunedirektøren foreslår at Ås kommunes lokale forskrift videreføres med de 
justeringer og tilpasninger som vises til i forslaget. Disse er anbefalt av 

kommuneoverlegen etter drøfting med kriseledelsen. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei. 
  

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks 


