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Status etter uke 45 Covid-19 Øvre Eiker

• Det har vært en kraftig økning i antall smittetilfeller i uke 45, med 
en nær dobling fra 22 til 42 tilfeller. 

• Vi har pr. 8.11. 79 nærkontakter i karantene.

• Oppvekst: Ormåsen barnehage har hatt alle avdelinger i vente-
karantene pga sannsynlig smitte.  Etter testing av alle ansatte kan 
man igjen åpne 2 av 4 avdelinger i uke 46. Ingen skoler er berørt. 
Går ikke til rødt nivå nå på ungdomsskolene. Vurderes løpende.

• HO: Ingen smitte hos ansatte eller pasienter. Innføres restriksjoner 
på besøk på Eikertun. 

• Skjermer barn, unge og andre sårbare grupper med den forskriften
som foreslås





Testing

• Antall tester har nær tredoblet seg siste uke.  Kraftig 
oppbemanning siste uka.

• Vi tester nå ca 300 personer pr dag ( 3% av innbyggerne/uke).  

• Testing utvidet med flere skift - også ett skift på helg.  

• Lang ventetid på bestillertelefon siste uke, opptil 2 timer. 

• 3,5% av testene fra Øvre Eiker var positive sist uke.



Smittesporing

• Etter en uke med mer smittesporing har vi gjort følgende erfaringer:

• Nesten all smittesporing skjer etter kl 14

• Det er personellkrevende.  De fleste kvelder holder det ikke med én 
person, ofte behov for tre.

• Det er behov for flere (helst med helsefaglig bakgrunn) som kan ta 
«hele» smittesporingsoppgaven 

• Smitteoppsporing involverer i mange tilfeller andre kommuner og 
krever koordinering med smittesporere og kommuneoverleger der 
når det involverer arbeidsplasser, skoler osv.



PS 161/20 Innføring av lokal forskrift om Covid 19



§ 1 Kollektivreiser 

• Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport i 
rushtiden og unngå avganger med stor trafikk. Dersom 
kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt 
oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og 
retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til 
medreisende. 

• Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette 
gjelder også på innendørs stasjonsområder. 

• Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, 
eller personer som av medisinske eller andre tungtveiende 
årsaker ikke kan bruke munnbind. 



§ 2 Serverings- og skjenkesteder

• Serverings- og skjenkesteder i Øvre Eiker kommune kan holde 
åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved 
serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 
om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet § 14a. 

• Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal 
opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk 
må opphøre senest 30 minutter etter dette. 

• For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å 
slippe inn gjester etter kl. 21.30. 



§ 2 Serverings- og skjenkesteder forts. 

• Ved serveringssteder har ansatte en plikt til å bruke munnbind 
når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. 
Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan 
opprettholde en meters avstand til andre enn 
husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer 
av andre. 

• Kriseledelsen kan stenge de serverings- og skjenkestedene 
som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig 
drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven §
4-1 tredje ledd. 

• Serverings- og skjenkesteder pålegges å registrere samtlige 
besøkende. Registreringen skal lagres i 14 dager og deretter 
slettes. 



§ 3 Plikt til å bruke munnbind

• Når det ikke er mulig å holde en meters avstand, skal det brukes 
munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på 
serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, 
sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke 
de som utøver fysisk aktivitet.

• For serveringssteder med skjenkebevilling og kollektivreisende 
gjelder plikten til bruk av munnbind i denne forskriftens §1 og §2.

• Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for 
ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand 
fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder 
hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk 
av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets 
anbefalinger.



§ 3 Plikt til å bruke munnbind forts. 

• Det er påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjer i 
taxi.

• Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, 
eller for de som av medisinske eller andre tungtveiende 
årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets 
anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.



§ 4 Karantene

• Innbyggere og besøkende i Øvre Eiker kommune skal etterleve 
de til enhver tid gjeldende nasjonale karantenereglene.

• Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta 
gjester i karantene.



§ 5 Hjemmekontor og møtevirksomhet

• Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så 
langt det er praktisk mulig.

• Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om 
hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt 
ansatte.

• For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om 
smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer 
o.l.



§ 6 Private sammenkomster

• Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster 
med mer enn 10 deltakere til stede. Dette gjelder både 
sammenkomster utendørs eller innendørs, på offentlig sted, i 
leide/lånte lokaler og i private hjem.

• Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å 
arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er 
dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand.

• Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under denne 
forskriftens § 7 og forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om 
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §
13.

• Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de 
tilstedeværende er fra samme husstand.



§ 7 Gjennomføring av arrangementer

• Det er ikke tillatt å gjennomføre innendørs arrangementer, med 
unntak av juridiske og religiøse seremonier. For 
begravelser/bisettelser er det tillatt med inntil 20 personer uten 
fast seteplassering, og inntil 50 personer med fast seteplassering 
under hele arrangementet.

• Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørs arrangementer med flere 
enn 200 personer til stede samtidig.

• Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet 
skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i 
samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er 
fastmonterte seter.

• For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak 
mv. ved koronautbruddet (covid19-forskriften) § 13 til § 13d.



§ 8 Stenging av visse typer aktiviteter, 
virksomheter og lokaler 

• De følgende virksomhetene og lokalene skal være stengt:
• Treningssentre 
• Kulturhus, forsamlingshus og grendehus 
• Kinoer og teatre 
• Svømmehaller 
• Bingohaller eller liknende 
• Andre innendørs kultur- og fritidsaktiviteter for personer 
over 18 år. 



§ 8 Stenging av visse typer aktiviteter, 
virksomheter og lokaler forts. 

• Unntatt er biblioteker, skolesvømming, svømmetrening og 
andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge. Slike 
aktiviteter kan finne sted i ellers stengte lokaler. Det er ikke 
tillatt med organisert trening innen breddeidrett for personer 
over 18 år. Det er ikke tillatt med konkurranser innen 
breddeidrett generelt. For aktiviteter som fortsatt er tillatt, 
gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. 
ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) §§ 13 til 13 d, 15b.



§ 9 Ansvar

• Øvre Eiker kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som 
følge av pålagte tiltak.



§ 10 Ikrafttredelse og varighet

• Forskriften trer i kraft 10. november kl. 09:00 og gjelder inntil 
videre.



Kommunedirektørens anbefaling

• Kommunestyret vedtar vedlagte forskrift av 9.11.20.

• Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til å vedta 
strengere tiltak enn det som er vedtatt i vedlagte forskrift.

• Kriseledelsen (som består av ordfører, kommunelege og 
kommunedirektør) skal vurdere situasjonen løpende. 
Kommunestyret gir Formannskapet myndighet til å lempe på 
påbudene som er vedtatt i vedlagte forskrift.

• Kommunedirektøren skal gjennomføre uanmeldte 
smittekontroller på kommunens serverings- og skjenkesteder. 
Dersom kontrollørene rapporterer om brudd på vedtatt 
forskrift, gir kommunestyret kriseledelsen myndighet til å 
innføre full skjenkestopp i kommunen på kort varsel.



Kommunedirektørens anbefaling forts. -
begrunnelse

• Smittetilfellene i Øvre Eiker kommune har de siste ukene økt 
kraftig, som i regionen og landet for øvrig. Kommunen har 
fortsatt kontroll over smittesituasjonen, men den raske 
endringen gir grunn til bekymring. Smittesituasjonen har gitt 
konsekvenser for skoler og barnehager i form av 
karantenesetting. TISK-strategien med smittesporing og 
kartlegging av nærkontakter er ressurskrevende. Med økende 
smitte vil denne bli utfordret og kapasiteten blir overbelastet.  
Nye tiltak som reduserer antall nærkontakter som hver enkelt 
har, vil sikre at smittesporingsarbeidet blir mer oversiktlig.



Kommunedirektørens anbefaling forts. -
begrunnelse

• En innstramming av smitteverntiltak vil ha flere effekter:

• Få ned smittetrykket og redusere antall nysmittede

• Redusere utfordringene med smittesporing og karantenesetting ved 
at hver smittet har færre nærkontakter.  Dette vil igjen også gi 
mindre belastning med fravær i tjenester som skoler/barnehager og 
helse- og omsorg. 

• Beskytte risikogrupper som har større risiko for alvorlige forløp ved 
covid-19 infeksjon.

• Oslo-regionen er utpekt som et område med større smittespredning 
enn ellers i landet.  Fram til nå har situasjonen blitt vurdert som 
under kontroll med klynger.  Dette tilsvarer scenario 1b i 
regjeringens plan for tiltak under koronaepidemien.  Med økende 
utbredelse av smitte de siste ukene er det bekymring for at 
pandemien i denne regionen nærmer seg fase 2A (bare delvis under 
kontroll).  Dette krever strengere tiltak for å oppnå kontroll over 
situasjonen.   


