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Ås, 16.02.2021 
 

 

Ola Nordal 
ordfører 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på  
tlf. 64 96 20 00 eller e-post 
politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Vibeke Berggård.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 

svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 
 

 
 

  

https://www.as.kommune.no/web-tv.286792.no.html
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Koronaregler i Ås kommune - veien videre 
 
Saksbehandler:  Trine Christensen Saksnr.:  21/00608-1 
Saksgang  Møtedato 
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Kommunedirektørens innstilling: 

 
Ås kommune vil følge nasjonal Covid19 forskrift fra 18.02.2021. 

 
 
Ås, 16.02.2021 

 
Trine Christensen  

kommunedirektør 
  
Avgjørelsesmyndighet:   

Formannskapet 
 

Behandlingsrekkefølge:   
Formannskapet 
Referatsak i kommunestyret 

 
Lenke til nasjonal forskrift:  

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften  
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470 
 

 
 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
 

Saken omhandler betraktninger rundt hva som er prinsipielle / ikke prinsipielle 

saker i koronasammenheng. 

I tillegg hvordan kommunen skal forholde seg til Covid19 etter 17.02. og hvilke 

anbefalinger som eventuelt skal gjelde utover nasjonal Covid19 forskrift.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
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Fakta i saken: 
 
Følgende ble vedtatt i kommunestyremøte 10.01.2021: 

1. Myndighet til å fatte vedtak i prinsipielle saker etter smittevernloven § 4-1 

delegeres midlertidig til formannskapet, med de begrensninger som følger 

av loven. Vedtakene refereres i kommunestyret. Delegasjonen gjelder til 

16.06.2021 

  

2. Kommunedirektøren bes redegjøre for formannskapet om hvilke saker 

som anses som prinsipielle og som bør legges frem for politisk behandling 

 

Det finnes utallige definisjoner på hva et prinsipp er, men de kan sammenfattes 

til: et prinsipp er en grunnsetning eller grunnregel som man ikke bør eller kan 

bryte.  Imidlertid er det også benyttet for å legge fram en policy for noe.  I en 

politisk forstand vil verdiene et parti representerer kunne påvirke hva de 

opplever som prinsipielt. Det er derfor vanskelig å legge fram konkrete 

eksempler på hva som er prinsipielle avgjørelser før situasjonen er der. Dette 

fordi det ikke bør gå for mye politikk i et lokalt smittevernsarbeid. 

Smittevernloven har en generell regel om grunnleggende krav til iverksetting av 

smitteverntiltak:  

«§ 1-5.Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak.  

Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig 

begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter 

en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på 

frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. Tvangstiltak kan ikke brukes 

når det etter sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig 

inngrep.» 

Ingen tiltak kan fattes i et forbyggende perspektiv, kun nødvendige grep 

begrunnet i konkret situasjon. 
 
Kommunedirektøren ga i sitt saksframlegg til møtet 27.01.2021 en retning på 

hva som er prinsipielt og ikke prinsipielt i koronasammenheng. Skal en forskrift 

vedtas, er brudd på denne handlinger som fører til bøtelegging. Vurdering av 

hvilke områder som skal omfattes av en forskrift og der brudd er et lovbrudd, er 

en prinsipiell avgjørelse.  

Kommuneoverlegen har fullmakt etter smittevernloven § 4-1 til å fatte vedtak 

om prinsipielle saker dersom det haster. Hvis ikke det haster, er fullmakten jfr 

kommuneloven lagt til kommunestyret, eventuelt delegert formannskapet.  Dette 

ble gjort i kommunestyrets møte 10.02.21 med virkning fram til 16.06.2021. 
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Vurdering: 

Hensikten med de strenge tiltakene kommunen har vært omfattet av den siste 

tiden har vært å begrense smittespredning i et krevende smittebilde med 

usikkerhet knyttet til muterte virus. Det oppleves at en nå har oversikt og 

kontroll og smittetrykket er lavere. Det vil fortsatt være smitte i omkringliggende 

områder, men forhåpentligvis vil det være lokale utbrudd. TISK (testing, 

isolering, smittesporing, karantene) strategien virker og er kjent for 

innbyggerne. Da er det ikke lenger grunnlag for strenge tiltak. 

 

Veien videre  

Ås kommune har i februar vært under strenge regionale tiltak etter utbrudd av 

mutert virus i Nordre Follo. Dette spredte seg raskt og det ble satt inn regionale 

tiltak på to nivåer styrt fra nasjonalt hold. 10. februar gikk Ås kommune fra 

strengeste nivå 5A til lempligste nivå av de som løste opp til tiltaksnivå 5D. 

Kriseledelsen var enige om å la den lokale forskriften løpe ut og eventuelt bygge 

opp en ny dersom det ble behov. Den lokale forskriften utløp 09.02.2021. 

Kommunedirektøren har i samråd med kriseledelsen vurdert behovet for 

videreføring av lokale regler i tillegg til de nasjonale reglene.  

Den tidligere forskriften er gjennomgått med tanke på dagens smittebilde i Ås og 

nærliggende kommuner. De andre follokommunene unntatt Nordre Follo gikk ut 

av tiltaksklasse 5D den 10. februar. Da åpnet disse kommunene gradvis opp med 

ulike lokale forskrifter eller anbefalinger ut fra lokal situasjon. 

I møtet med statsforvalter mandag ettermiddag var det enighet i alle 

kommunene som har hatt tiltaksnivå 5D om å oppheve regional forskrift, men 

det er ulikt hvilke behov kommunene har for lokal forskrift videre. Oslo er en 

vektskål for kommunene som grenser dit. 

Bærum har lokal forskrift videre, Asker vurderer å fortsette uten. Nordre Follo vil 

nok fortsette sin forskrift, Indre Østfold uten og Ås vurderer uten. 

Formannskapet vil drøfte om kommunen skal ha noen lokale anbefalinger utover 

nasjonal forskrift.  

Dersom en vil ha tiltak som vurderes til å måtte bøtelegges ved brudd, må det 

forskriftsfestes. Tidligere forskrifter i Follo fulgte et noenlunde likt mønster for at 

politiet skulle vite hvilke regler som gjaldt uten at de satt med hver kommunes 

forskrift foran seg. Etter hvert er det ulikt om kommunen har forskrifter i det 

hele tatt. De nasjonale forskriftene vil også justeres noe, men mer i forhold til 

situasjonen for barn og unge for voksne. 

  



Ås kommune 

Formannskapet 17.02.2021  Side 5 av 5 

 

 
Økonomiske konsekvenser: 

Ingen  
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

Alternativer: 
 
Formannskapet kan forsterke den nasjonale med noen lokale anbefalinger til 

innbyggerne. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Lokal forskrift for Ås kommune utløp 09.02.2021, da regjeringen allerede hadde 

innførte en felles forskrift for Nordre Follo, Ås m.fl. Sistnevnte forskrift utløper 
17.2.2021, deretter gjelder nasjonale forskrifter. Etter kommunedirektørens 
vurdering er de nasjonale forskriftene tilstrekkelige for Ås kommune i den 

nåværende situasjon. 
 

 
Kan vedtaket påklages? 
nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
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