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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.
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Møtedato
10.03.2021

Kommunedirektørens innstilling:
Det innføres ikke lokal forskrift nå, men den innføres raskt ved økt smitte
innenfor definerte områder spesifisert i saken.
Ås, 10.03.2021
Trine Christensen
kommunedirektør

Avgjørelsesmyndighet:
Formannskapet
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Vedlegg:
1. Forskrift om forebygging av koronasmitte i Ås kommune NY 2021

Saksutredning:
Sammendrag:
Saken orienterer om situasjonen i øyeblikket, hvilke mulige områder det bør
vurderes tiltak ved økt smitte og hva kommuneoverlegen anbefaler.
Fakta i saken:
Regjeringen oppfordrer til lokale tiltak og til samarbeid i regionen.
Smittenivået i Ås kommune er p.t. på et håndterbart nivå. Kommunen har
kontroll på situasjonen, men det kan endres på et par døgn.
Det registreres en bekymringsfull utvikling på to områder. I ungdomsgruppene
og i øyeblikket ved at fire av kommunens treningssentre har hatt utbrudd.
Vi går inn i tre ukers krevende situasjon før påsken der det er varslet om egne
«regler».
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Situasjonen i Ås tilsier fortsatt nasjonal forskrift. Det gis etter smittevernloven
ikke anledning til å forskriftsfeste forebyggende tiltak lokalt, men med den svært
sterke smittesituasjonen i Moss og i Oslo med en stor grad av nedstenging, kan
dette påvirke Ås. Mobilitet er den største risikoen i denne situasjonen.
Videregående skole med elever fra hele regionen som både ferdes kollektivt og
treffes på tvers av klasser, kan føre til endret nivå fra gult til rødt på Ås
videregående på kort varsel.
Munnbindbruk og avstand er to viktige faktorer. Et forslag til forskrift om
munnbind ligger vedlagt saken til orientering. Den kan iverksettes på kort varsel
dersom kommuneoverlegen vurderer dette som hensiktsmessig.
Det er sterke anbefalinger og føringer som gis fra kommuneoverlegen i
denne omgangen. Dette for å hindre utløsing av lokal forskrift strengere enn den
nasjonale.
 Mobilitet skal unngås. Bli i egen kommune så mye som mulig.
 Utsette de arrangementene en kan, både ute og inne.
 Vær sammen med så som mulig privat og færrest mulig i løpet av en uke.
 Bruke munnbind der en ferdes med flere – innendørs i butikker, på
offentlig kommunikasjon og ute på offentlig sted der ikke meteren helst to
meteren overholde.
 Reduser gruppetreninger/ kontaktidrett inne og hold god avstand på
innetrening. Hold avstand i garderober og korridorer og på vei inn og ut.
 Overhold avstandskravene også ute.
 Elevene på videregående skole bør bruke munnbind for å unngå rødt
nivå/nedstenging. Der samles ungdom fra mange kommuner og det er
utfordrende i forhold til mobilitet og smitte i aldersgruppen.
 Hjemmekontor anbefales der det er mulig.
Kommunedirektørene i Follo, Moss, Indre Østfold og Våler møtes
regelmessig og drøfter hvilke forskrifter som gjelder og behov for
regionale tiltak. En venter på hvordan regjeringens nye A, B og C
forskrifter vil være og vurderer at å lande på en av disse vil kunne styrke
regionen og felles etterlevelse. Men ingen anbefaler noe felles nå. I
øyeblikket har Nordre Follo, Frogn, Indre Østfold, Våler og Ås kun
nasjonal forskrift.

Statsministeren varslet følgende tiltak som aktuelle dersom smitten fortsatte å
øke:
Anbefaling om å holde to meters avstand til andre bortsett fra personer i egen
husstand eller nærkontaktene til aleneboende.
* Anbefaling om maks ti private kontakter per uke, i tillegg til grensen på maks
fem gjester, eventuelt ned til 3 nærkontakter.
* Forbud mot skjenking av alkohol.
* Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne.
Unntak for profesjonelle toppidrettsutøvere
* Stenging av treningssentre og svømmehaller. Unntak for svømmetrening for
barn og rehabilitering.
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* Stenging av underholdningstilbud som fornøyelsesparker, bingohaller og
lignende.
* Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra på alle arbeidsplasser
det er praktisk mulig
* Færre deltagere på arrangementer:
* Inne: 20 personer med faste, tilviste sitteplasser (ned fra 100)
* Inne: 50 personer i begravelser og bisettelser (ned fra 100)
* Inne: 50 personer på arrangementer for de under 20 år – kun fra samme
kommune
* Ute: 50 personer på arrangementer (ned fra 200, eller 600 ved faste, tilviste
sitteplasser)
Ved behov vil følgende tiltak bli vurdert:
* Anbefaling om ikke å ha besøk hjemme for en periode på to uker
* Utsette alt av arrangementer
* Digital undervisning i universiteter, høyskoler og fagskoler.
* Ungdomsskoler og videregående skoler på rødt nivå
* Kommuner med høyt smittetrykk bør vurdere rødt nivå også på barneskoler og
i barnehager
Økonomiske konsekvenser:
Kommunen kan ikke ta et økonomisk ansvar for andre i den gjeldende
pandemisituasjonen, egne utgifter forutsettes dekket.
Alternativer:
Forsterke kommuneoverlegens anbefalinger ved å forskriftfeste en eller flere
tiltak nå.
Konklusjon med begrunnelse:
Det er stor bekymring for smittesituasjonen i Oslo og Moss og hvordan dette kan
påvirke kommunen. Situasjonen er skjør, men under kontroll. Mobilitet mellom
kommuner og dermed mange kontaktpunkt særlig blant ungdom må følges nøye.
Tiltak må kunne iverksettes raskt.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
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