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Revidert notat  
Til: Ordfører Randi Eek Thorsen, rådmann Torbjørn Hansen og 

kommunalsjef/beredskapsleder Leif Arne Vesteraas 
Fra:  Kommuneoverlege Are Løken 
Dato: 6.april 2021 
 
 

Covid-19 pandemien - om tiltaksnivå i Gran kommune fra Uke 15 
 
Vi går inn i Uke 14 med både gode nyheter og stor usikkerhet. Godt nytt er at antall vaksiner til 

kommunen øker raskt utover i april, og at antall smittede både lokalt, regionalt og nasjonalt går 

nedover. 

På den usikre siden er et økt antall innlagte i sykehus og på intensivenheter, og ikke minst hvordan 

smitteutviklingen vil utvikle seg etter påske. Det vil først være et stykke inn i Uke 15 vi vil vite 

nærmere om vi får en viss smitteoppblomstring som følge av påskens endringer i mobilitet og sosial 

kontakt. Både utenlandsk og innenlandsk reiseaktivitet bidrar til det. 

Gran kommune har et sentralt vedtatt Tiltaksnivå A til 12.april. 

I ukene 12 og 13 har vi i Gran kun hatt tre smittetilfelle: 

 21.3.21:  Mann 49 smittet på arbeidsplass i Oslo 

 03.04.21:  Mann 40 år, usikkert smittested, mulig arbeidsplass Oslo 

 04.04.21:  Mann 30 år, usikkert smittested, mulig arbeid med vegoppsyn. Gran? 

 

 Dette gir en incidens ved utgang Uke 13 på 22/100.000/14d. 

 Det har i Uke 13 vært tatt 230 covid-19 tester for Gran, eller 1,7% av befolkningen.  

 Av disse er to positive, eller 0,87% av antall tester. 

 

Regional smittesituasjon 
Smittesituasjonen i BA-regionen Oslo/Bærum er fortsatt alvorlig og usikker.  
Smittetrykket i Oslo er 31.mars på 620/100.000/14 dager og selv om det er en fallende trend, 
er også situasjonen i andre kommuner som Gran har pendleraktvitet til/fra fortsatt svært høy (tall 
per 31.3): 
 

 Lørenskog 784/100.000/14d. 

 Bærum 435/100.000/14d. 

 Lillestrøm 615/100.000/14 d. 

 Ringerike 280/100.000/14 d. 

 Lunner 243/100.000/14 d. (tall per 6.april) Lunner har i dag 14 positive i isolasjon og 12 
nærkontakter i karantene 

 
Utviklingen de siste dager kan indikere en utflating av stigningen. Den videre utvikling gjennom 
denne og påfølgende uke vil styrke vurderingen. 
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Tiltaksnivå A også lokalt har hatt effekt 
Både de nasjonale og de lokale innstramningene vurderes å ha hatt effekt, og Gran må antas å ha 
ville hatt en økning i smittetallene uten disse tiltakene.  
 
Siste ukers raskt økende forekomst av smitte med stigende smittetall og høy andel (mer enn 90 %) av 
engelsk mutert virus også i sentrale Viken og Innlandet medfører at det er behov for videreføring av 
forsterkede tiltak. Det har vært og må fortsatt være et mål raskt å få kontroll på situasjonen slik at R-
tallet igjen kommer under 1 inntil et betydelig lavere smittenivå er etablert, også i kommunene rundt 
oss og i hele BA-region Oslo/Bærum. 
 
Vår vurdering i Gran må sees opp mot endringer i nasjonale regler og anbefalinger. Det er 
behov for å videreføre mange av tiltakene som ble innført i Gran 16.mars for å unngå en ny vesentlig 
økning av smittenivået. Det er fortsatt viktig å unngå mest mulig nær kontakt der hvor mange møtes, 
og å redusere antall sosiale kontakter der smitten skjer. 
 
Hensikten med smitteverntiltakene er å få smittetallene ytterligere ned, og forebygge en 
situasjon der kraftig økning i smitteutbredelse utgjør en fare for liv og helse. Videre er 
hensynet til kapasiteten i smittesporingsarbeidet og helsevesenet viktige grunner til å 
videreføre hoveddelen av tiltakene. 
 

Tiltaksnivå B fra 12.april 2021? 
Som varslet i kriseledelsesmøte mandag i Uke 13, kan det være følgeriktig og naturlig gradvis å 
trappe med tiltakene og lette på de tiltakene som både har minst fare forbundet ved seg å lette på, 
men som også har gitt stor tiltaksbyrde. 
I det medfølgende oppsettet er sammenlignet alle tiltak under Tiltaksnivå A med sammenlignbare 
sektorer/aktiviteter på Tiltaksnivå B. ( I løpet av dagen i dag har jeg søkt å sette inn en kolonne C også 
for Nasjonale Tiltak, men tiden har vært knapp ift. å samordne dette). 
 
I korthet vil en overgang til Tiltaksnivå B fra mandag 12.april medføre at det kommer lettelser for: 
 

 arrangementer i tro- og livssynshus 

 kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år 

 svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for skolesvømming, 
organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for dem under 20 år 

 at butikker kan holde åpent igjen 

 serveringssteder kan holde åpent igjen 

 treningssentre, som kan tilby individuell trening 

 biblioteker kan åpne igjen 
 
Listen er ikke utfyllende, se medfølgende dokument (Excel) 
 
I tillegg skiller Tiltaksnivå B seg fra nivå A ved noe mindre innskrenkende anbefalinger. Det vises til 
dokumentet. 
 

Hva skiller Tiltaksnivå B fra gjeldende Nasjonale Tiltak? 
Skulle kan gå steget videre til kun i Gran å følge de nasjonale anbefalinger, medfører det: 
 

 arrangementer blir igjen tillatt inne med inntil 20 i faste, tilviste plasser (også for voksne), 
med 50 personer inne på idrettsarrangementer for barn og unge, og 50 personer ute, dette 
også for voksne  
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 private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale blir 
igjen tillatt for inntil 10 personer 

 kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år blir tillatt. Barn og unge 
under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, evt. også ha kamper mot lag 
fra andre kommuner 

 treningssentre kan holde helt åpent for publikum i Gran kommune, for personer fra andre 
kommuner, kun for individuell trening 
 

Listen er ikke utfyllende. 

 

Anbefaling - forslag til vedtak 
Etter mitt syn er smittesituasjonen i øyeblikket så skjør både i Gran kommune og i BA-regionen at en 
stegvis nedtrapping fra Tiltaksnivå A til Tiltaksnivå B i en overgangsperiode anse mest fornuftig. De 
gjeldende Nasjonale Tiltakene er rett nok ganske strenge, og skiller seg ikke svært mye fra Tiltaksnivå 
B. De Nasjonale Tiltakene gjelder likevel kun til og med 14.april. Det forventes nytt fra Regjeringen ift. 
hva som skal skje videre (fra 15.april) i morgen, 7.april. 
 
Når det anbefales å vedta en lokal forskrift med tiltak etter kap. 5B i Covid-19 forskriften og ikke kun 
basere regelverket på de Nasjonale Tiltakene, så er det fordi det anses fortsatt å være en for stor 
risiko forbundet med: 
 

 private sammenkomster (inntil 10) utenom hjemmet, som også kan samle personer fra andre 
kommuner 

 arrangementer på inntil 50 personer ute og 10 (20) personer inne, der også enkelte kan 
komme fra andre kommuner 

 at utendørs organisert trening for voksne blir tillatt. Vi har sett eksempler på i regionen at 
også kortvarig kontakt der aktørene har høyt aktivitetsnivå medfører smitte. 

 en mer generell åpning av treningssentrene. Østre Toten har eksempelvis nylig hatt et større 
utbrudd knyttet til et treningssenter. 

 

Forslag til saksgang 
 Saken legges fram for formannskapet torsdag 8.april med følgende forutsetning 

o 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 

 Et Tiltaksnivå B vedtas av formannskapet gjeldende for Gran kommune fra 12.april 
o Tiltaksnivå B vedtas som lokal forskrift etter mal av Østre Toten, se 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-03-22-812  
o Lokal forskrift for Gran foreslås gjelde til 18.april 2021.  
 

 
 
 
Gran, 6.april 2021 
Are Løken 
kommuneoverlege 
 
 
 

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-03-22-812

	Revidert notat
	Covid-19 pandemien - om tiltaksnivå i Gran kommune fra Uke 15
	Regional smittesituasjon
	Tiltaksnivå A også lokalt har hatt effekt
	Tiltaksnivå B fra 12.april 2021?
	Hva skiller Tiltaksnivå B fra gjeldende Nasjonale Tiltak?
	Anbefaling - forslag til vedtak
	Forslag til saksgang


