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Notat  
Til: Ordfører Randi Eek Thorsen, rådmann Torbjørn Hansen og 

kommunalsjef/beredskapsleder Leif Arne Vesteraas 
Fra:  Kommuneoverlege Are Løken 
Dato: 16.april 2021 
 
 

Covid-19 pandemien - om tiltaksnivå i Gran kommune fra Uke 16 (20.april 2021) 
 
I Gran kommune har vi i dag, 16.april morgen, totalt 16 personer i isolering og 153 i smittekarantene.  

 

I Uke 14 (5.-11.april) fikk vi en smitteøkning med 12 nye tilfelle, herunder fire direkte knyttet til 

utbrudd ved Solgløtt bofellesskap og videresmitte via ansatt til familie og Jaren skole. Videre ble 

meldt to smittetilfelle fra arrangement i palmehelgen og med smittespredning til kommunene 

Jevnaker, Asker, Våler, og videresmitte til Moss, Gjøvik, Østre og Vestre Toten. Det er ikke trolig at 

evt. villsmitte knyttet til arrangementene er fullt avdekket, noe som utgjør en risikofaktor også i 

Gran. Vi har i Uke 14 også fått meldt videresmitte ved arbeidsplass. Noen av smittetilfellene har 

usikker smittekilde og ukjent smittevei. 

 

I Uke 15 hittil (12.-16.april morgen) har vi hatt syv nye tilfelle, herunder to tilfelle hos elever ved 

Sanne skole der tilfelle nummer to anses som videresmitte i en klasse. I Gran har vi nå: 

 en to ukers incidens på 147/100.000/14 d.  

 et løpende gjennomsnitt antall foretatte covid-19 tester på 4,5-5,5 % av befolkningen.  
o Fra Uke 16 telles PCR og hurtigtester separat fordi mange får tatt begge tester samtidig 

 En andel positive av foretatte PCR-tester på ca. 1,5% 

Regional smittesituasjon 
Smittetrenden i BA-regionen Oslo/Bærum er synkende, men ligger fortsatt vesentlig høyere enn hos 

oss, på tross av at de har skarpere tiltak enda. Vi ligger i utkanten av et enda sterkere utsatt 

smitteområde i sentrale Viken som per 15.april har følgende smittetall (utvalgte kommuner): 

 Oslo 417/100.000/14d. 

 Lørenskog 545/100.000/14d. 

 Bærum 336/100.000/14d. 

 Lillestrøm 465/100.000/14 d. 

 Ringerike 117/100.000/14 d. 

 Lunner 387/100.000/14 d.  
 
Nabokommuner i Innlandet ligger vesentlig lavere enn dette, med følgende tall per 15.april: 
 

 Gjøvik 39/100.000/14d. 

 Vestre Toten 29/100.000/14d. 

 Østre Toten 66/100.000/14d. 

 Nordre Land 0/100.000/14d. 

 Søndre Land 35/100.000/14d. 
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Forskjellen i smittetall mellom GLT-regionen og nære kommuner i Viken synes å indikere at Gran er 
en slags «overgangssone» smittemessig. Gjennom pandemien har langt de fleste smittetilfelle 
opphav i nære Viken-kommuner. 
 

Vurdering av Tiltaksnivå B 
Fra 12.april gikk Gran ned fra Tiltaksnivå A til lokal forskrift samsvarende med Tiltaksnivå B i Covid-19 
forskriften. De viktigste endringene fra 12.april var at 
 

 Butikker, kjøpesentre og serveringssteder kan åpne igjen. 

 Bibliotek kan åpne igjen. 

 Barn og unge under 20 år kan drive med kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter igjen. 
o Kommunen har imidlertid frarådd å delta i fritidsaktiviteter i andre kommuner 

foreløpig 

 Voksne kan drive med organisert trening utendørs, hvis det er mulig å holde god avstand. 
 
Slik smittevernteamet og kommuneoverlegen vurderer det, har tiltakene som fortsatt 
arrangementsforbud og stengning av virksomheter hatt effekt ift. å ta ned sosial kontakt. Det samme 
gjelder stans av innendørs idrettsaktiviteter for voksne.  
Selv om serveringssteder har kunnet åpne fra 12.april er det fortsatt skjenkestopp, noe som også har 
bidratt til at sosial kontakt har vært redusert som følge av lavere attraktivitet for serveringsstedene, 
ganske som tilsiktet. 
 
Som før er hensikten med smitteverntiltakene å få smittetallene ytterligere ned, og forebygge en 
situasjon der kraftig økning i smitteutbredelse utgjør en fare for liv og helse. Lokalt anser vi å ha god 
kontroll. Videre er hensynet til kapasiteten i smittesporingsarbeidet og helsevesenet viktige grunner 
til å videreføre alle tiltakene i lokal forskrift. 
 

Lokal forskrift samsvarende ,ed Tiltaksnivå B videre fra 20.april 2021 anbefales 
Kommuneoverlegen med støtte i smittevernteamet anser det som følgeriktig å trappe med 
smitteverntiltakene gradvis og først lette på de tiltakene som både har minst fare forbundet ved seg 
å lette på, men som også har gitt stor tiltaksbyrde. Det anses imidlertid for tidlig å gå fra et 
Tiltaksnivå B til nasjonale tiltak allerede fra Uke 16. Den siste uken har vist at vi sporadisk får 
smittetilfelle inn i kommunen, noen med ukjent smittevei. Nær alle er med koronavirus av engelsk 
variant. Vi har også et mindre utbrudd ved et bofellesskap under tilrettelagte tjenester. 
 

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

 arrangementer blir igjen tillatt inne for inntil 10 personer, eller 100 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  

 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. 
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Anbefaling - forslag til vedtak 
Etter mitt syn er smittesituasjonen fortsatt så skjør både i Gran kommune og i BA-regionen at en 
videreføring av Tiltaksnivå B i en videre periode anse mest fornuftig. De gjeldende Nasjonale 
Tiltakene er rett nok ganske strenge, og skiller seg ikke svært mye fra Tiltaksnivå B.  
 
Når det anbefales å vedta å videreføre den lokale forskriften 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.  

 at skjenking ved serveringsstedene, selv om det kun er i forbindelse med matservering og 
fram til kl. 22, kan medføre en økt mobilitet og sosial kontakt som øker smittefaren 
 

Det anbefales å forlenge den lokale forskriften uendret t.o.m. mandag 26.april. 
 
 
Gran, 16.april 2021 
Are Løken 
kommuneoverlege 
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