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Vedtak om lokal midlertidig forskrift om forebygging av 
koronasmitte - forlengelse 
 
Formannskapet- Vedtak: 
Forskrift om forebygging av koronasmitte i Råde kommune av 19.01.2021 med varighet til 
og med 02.02.2021, vedtas. 
 

 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Forskrift om forebygging av koronasmitte i Råde kommune av 19.01.2021 med varighet til 
og med 02.02.2021, vedtas. 
 

 

 
Bakgrunn for saken og historikk: 
I forbindelse med den pågående koronapandemien og tiltakene for å stoppe spredning av 
Covid-19, har Råde kommune vedtatt en lokal forskrift med hjemmel i lov om vern mot 
smittsomme sykdommer (Smittevernloven) § 4-1.  
 
Rådmannen legger her frem en sak om endrede forutsetninger og et forslag til forlengelse 
av forskrift til og med 02.02.2021. 
 
Saksopplysninger: 
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense 
spredning 
av Covid-19 gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og å sikre 
opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten. Dette for at 
tjenestene kan håndtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester 
i perioder der smittetallene er stigende eller høye.  
Nasjonale myndigheter har gitt nye anbefalinger og regler som omhandler områdene som 
den lokale midlertidige forskriften bygger på.  
 
Vurdering: 
Vi er en region med fortsatt mye smitte. Vi har en nedadgående kurve, men det er ikke 
stabilt enda. Den midlertidige forskriften foreslås derfor forlenget til og med 02.02.2021. 
 



Medbestemmelse og konsekvenser for brukerne:  
Forskriften er vurdert av kommunens kriseledelse. 
 

 
 

 
Møtebehandling: 
 
Behandling i Formannskapet 19.01.2021: 
 
Møtet ble holdt som skriftlig saksbehandling jamfør kommunelovens § 11-8 og 
delegeringsrelgementets del 1, kapittel 6.3. 
 
Det ble ikke fremmet endrings- eller tilleggsforslag. 
 
Votering: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak - Formannskapet 19.01.2021: 
Forskrift om forebygging av koronasmitte i Råde kommune av 19.01.2021 med varighet til 
og med 02.02.2021, vedtas. 
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