
Bakgrunn for kriseledelsens beslutning om å forlenge lokal forskrift til 10. mars 
 
Vurderingen tok utgangspunkt i:  

• En analyse av smittesituasjonen  

• De nasjonale og lokale tiltakene  

Smittesituasjonen  
Kriseledelsen tar utgangspunkt i smittesituasjonen på Nesodden og i kommunene rundt, og 
fastsetter nivået på risiko etter Folkehelseinstituttets veileder. Nøkkeltall i denne analysen er antall 
smittede pr. 100 000 innbyggere, antallet som er innlagt på sykehus, og andel positive prøver av alle 
prøvene som er tatt. Det  ses videre på om trenden på smitteutviklingen er stigende, flat eller 
synkende og om det er kjente smitteveier. Deretter ses det på situasjonen i kommunene rundt 
Nesodden, og da særlig Oslo fordi det er mye pendling mellom kommunene. Etter nyttår har de 
muterte virusvariantene gjort denne vurderingen mer utfordrende. Disse muterte variantene er mer 
smittsomme, og det er et nasjonalt mål å bremse utbredelsen slik at vaksineringen av befolkningen 
har kommet lengst mulig før disse virusvariantene blir dominerende.   
 
Tiltak 
De nasjonale tiltakene gjelder over hele landet, men kommunene kan iverksette strengere tiltak 
begrunnet i den lokale smittesituasjonen. Kriseledelsen vurderer derfor om det er behov for å 
supplere de nasjonale tiltakene med lokale, og veier det enkelte lokale tiltak opp mot byrden tiltaket 
gir for næringsliv og enkeltpersoner. Samtidig skal tiltakene ikke være strengere enn nødvendig, og 
da skal forholdsmessigheten, som veilederen til smittevernloven sier, vurderes. Det betyr f.eks. at 
kriseldelsen ser på hvor mye tiltakene griper inn i enkeltpersoners liv og i næringslivets mulighet for å 
drive virksomheten sin. Hvis en næringsdrivende må stenge dørene, går det også utover 
enkeltpersoner som mister inntekt gjennom f.eks. permitteringer. Kriseledelsen er også svært 
opptatte av Nesodden kommune i størst mulig grad skal gi tjenestene som vanligvis gis med så få 
endringer som mulig. Dette er  tjenester som er viktige for helse, næringsliv og folks liv på så mange 
måter. Men igjen må dette veies opp mot smittevernet, og dette er ofte krevende avveininger å 
foreta.  Kriseledelsen bruker mye tid på vurderingene, slik at beslutningene blir så riktige som mulig.   
 
Ukens vurdering 
FHI har utarbeidet retningslinjer for hva som regnes som lavt og høyt nivå på en rekke indikatorer, og 
det tas altså utgangspunkt i disse. Denne uken er smittesituasjonen i korte trekk at det er ca. 40 
smittede pr. 100 000 innbyggere på Nesodden. Dette tallet beregnes utfra innbyggertallet på 19 800. 
Nesodden har et lavt antall innbyggere innlagt på sykehus (FHI nivå <5), og det er en lav prosentandel 
positive prøver av de prøvene som er tatt (FHI-nivå < 2 %). Alt dette taler for færre lokale tiltak.  
 
I motsatt retning trekker det at det de siste ukene har blitt identifisert flere tilfeller av muterte virus. 
Det er også et stigende smittenivå rundt oss, og særlig viktig er situasjonen i Oslo som har hatt 
stigning siste uke. I tillegg er det nå vinterferie med større mobilitet enn vanlig, og erfaringene viser 
økt smittespredning etter en ferie.  
 
Etter en helhetsvurdering mener kriseledelsen derfor at det er riktig og forholdsmessig å forlenge 
den lokale forskriften med 2 uker, frem til og med 10. mars. 
 


