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Forskrift om forebygging av koronasmitte, Gran kommune, 
Innlandet 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Gran kommune ber Statsforvalteren i Oslo og Viken og i Innlandet om ikke å følge Viken 

videre i Tiltaksnivå A, dersom dette nivået vedtas videre for Viken fra 12.april 
2. Formannskapet vedtar vedlagte forskrift om forebygging av koronasmitte med gyldighet til 

19. april. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Notat vedr. tiltak  Ja 
Sammenlikning av tiltak A, B og nasjonale tiltak Ja 
Covid 19 forskriften kapittel 5B Nei 
Forslag til forskrift om forebygging av corona smitte  Ja 
      
 

Oppsummering 
Rådmannen foreslår at formannskapet følger kommuneoverlegens råd og ber om å tre ut av 
regional forskrift vedtatt av regjeringen og går over til egen forskrift med tiltaksnivå tilsvarende 
covid-19 forskriftens kapittel 5B. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Regjeringen innførte egne regler for kommunene i Viken og Gran kommune ihht koronaforskriftens 
kapittel 5A natt til 16. mars. Med bakgrunn i smittesituasjonen nå anbefaler kommuneoverlegen at 
man anmoder om at man går ut av nasjonale forskriftsbestemmelser og vedtar egen forskrift med 
samme nivå som den nasjonale koronaforskriftens kapittel 5B 
 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8 
 

  
  

Saksgang Møtedato 
Formannskapet            

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Når en kommune skal gi påbud eller forbud i henhold til smittevernloven, kreves at det vedtas en 
forskrift (jf. Smittevernloven §4-1). Det er kommunestyret som skal vedta en forskrift. Ved behov for 
en rask avgjørelse har formannskapet og ordfører delegert fullmakt. Smittevernloven § 4.1 Vedtaket 
gjøres med hjemmel i smittevernlovens § 4-1. Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i 
kommunikasjon, isolering og smittesanering. Kommunelovens § 11-8 (hasteparagrafen) gir 
kommunestyret anledning til å delegere til ordfører og formannskap å gjøre hastevedtak. 
Kommunestyret har gitt slik fullmakt i K-sak 50/16 og til formannskapet i Gran kommunes 
delegasjonsreglement pkt. 3.1.4. utvidet myndighet i hastesaker. Saksgang Møtedato Formannskapet 
28.01.2021 2 Kommunelovens § 11-8 «Kommunestyret og fylkestinget kan selv gi formannskapet 
eller fylkesutvalget, kommunerådet eller fylkesrådet, et utvalg etter § 5-7 eller ordføreren myndighet 
til å treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe 
et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken……» Saker 
som er avgjort etter denne fullmakten skal legges fram for kommunestyret i det neste møtet organet 
har. 
 
Eksisterende planer 
Kommunens plan for kriseledelse 
 
Gjeldende vedtak 
Fsk 28.01.2021 sak 8/21  
Formannskapets vedtak 28.01.2021: Formannskapet vedtar å forlenge Forskrift om forebygging av 
koronasmitte i Gran kommune med ikrafttredelse 22.01.2021, fram til og med 31.01.2021, med 
følgende tillegg i tråd med kommuneoverlegens anbefaling; § 6 tredje ledd endres til samme ordlyd 
som tidligere forskrift §6 andre ledd: "Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal 
opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter 
dette.» 
 

Regjeringen innførte natt til 16 mars Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-
19-forskriften) Kapittel 5A. Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – særlig høyt tiltaksnivå 

gjeldende til 11. april. 

  
 
Økonomi 
Ingen direkte konsekvenser for kommunens økonomi 
 
Bemanning 
Ingen direkte konsekvenser for kommunens bemanning 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
Etter at de regionale tiltakene som regjeringen innførte for kommunene i Viken og Gran med 
gyldighet til 11. april ser rådmannen nå tre alternativer. 
 

- Det er mulig nå å vurdere videre å knytte seg til vurderingene i Viken, med bakgrunn i 
smittesituasjonen i nærområdene rundt oss.  

- Gran kommune kan be om å tre ut av en felles regional ordning og utarbeide egen forskrift 
- Gran kommune kan be om å tre ut av en felles regional ordning benytte nasjonale regler.  

 
Med dagen smittenivå mener rådmannen vi bør følge kommunelegens råd og vurdere egen forskrift i 
tråd med koronaforskriftens kap 5 B. og samtidig sette en relativ kort varighet på denne slik at man 
kan vurdere å gå til nasjonale regler eller endret lokal forskrift fra 19 april. 
 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Det informeres via lokalavis, egne nettsider og sosiale media 
 

 
Dato: 7. april 2021 
Godkjent av rådmannen 
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