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Rådmannens forslag til vedtak 

 
1. Rakkestad kommunestyre vedtar endret lokal forskrift – Covid 19, Rakkestad 

kommune, Viken.  
 

2. Endret lokal forskrift – Covid19, Rakkestad kommune erstatter forskrift vedtatt i 
kommunestyret 5.1.2021, sak 1/21. 

 
3. Ny forskrift gjøres gjeldende i 2 uker fra og med 19.1.2021 til og med 1.2.2021.  

 
 
Behandling i Formannskapet den 18.01.2021 sak 6/21 

 
Behandling 
 
Kommuneoverlege Astrid Rutherford orienterte om smittesituasjonen. 
 
 
Ordfører Karoline Fjeldstad fremmet følgende endringsforslag i  
 
 
forskriftens § 2 andre ledd pkt. c: 
 
 Organisert aktivitet for barn og unge til og med 19 år. 
 
forskriftens §7: 
 

barn i barneskolealder, for de under 20 år når det er nødvendig for å drive 
aktiviteten. 
 

forskriftens § 9: 
 

Den endrede forskriften trer i kraft 19.1.2021 og gjøres gjeldende til og med 
2.2.2021. 
 

 
Ved votering ble rådmannens forslag med ordførers endringsforslag enstemmig vedtatt. 
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Formannskapets innstilling til Kommunestyret 

 
1. Rakkestad kommunestyre vedtar endret lokal forskrift – Covid 19, Rakkestad 

kommune, Viken. med følgende endringer: 
 
 § 2 andre ledd pkt. c: Organisert aktivitet for barn og unge til og med 19 år. 
 §7:  … barn i barneskolealder, for de under 20 år når det er nødvendig for å  
 drive aktiviteten. 
 § 9: Den endrede forskriften trer i kraft 19.1.2021 og gjøres gjeldende til og med 
       2.2.2021. 

 
2. Endret lokal forskrift – Covid19, Rakkestad kommune erstatter forskrift vedtatt i 

kommunestyret 5.1.2021, sak 1/21. 
 

3. Ny forskrift gjøres gjeldende fra og med 19.1.2021 til og med 2.2.2021.  
 
 
Behandling i Kommunestyret den 18.01.2021 sak 2/21 

 
Behandling 
Kommuneoverlege Astrid Rutherford orienterte om smittesituasjonen.  
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Ordfører Karoline Fjeldstad (Sp), Vidar Storeheier (H), Barbro Urke (MDG), Sølvi Brekklund 
Sæves (H), rådmann Alf Thode Skog.  
 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 
Kommunestyrets vedtak  

 
1. Rakkestad kommunestyre vedtar endret lokal forskrift – Covid 19, Rakkestad 

kommune, Viken. med følgende endringer: 
 
 § 2 andre ledd pkt. c: Organisert aktivitet for barn og unge til og med 19 år. 
 §7:  … barn i barneskolealder, for de under 20 år når det er nødvendig for å  
 drive aktiviteten. 
 § 9: Den endrede forskriften trer i kraft 19.1.2021 og gjøres gjeldende til og med 
       2.2.2021. 

 
2. Endret lokal forskrift – Covid19, Rakkestad kommune erstatter forskrift vedtatt i 

kommunestyret 5.1.2021, sak 1/21. 
 

3. Ny forskrift gjøres gjeldende fra og med 19.1.2021 til og med 2.2.2021.  
 
 
 
Vedlegg 
1. Endret lokal forskrift – Covid19, Rakkestad kommune, Viken. 
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Hjemmel  
 
1. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) (LOV-1994-08-05-55)  
 
 
2. Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)  
 
 
I henhold til smittevernloven § 4-1, er myndigheten til å fatte vedtak etter loven lagt til 
kommunestyret.  
 
Kommuneoverlegen (smittevernoverlegen) sitter på fullmakt til å fatte hastevedtak med 
hjemmel i loven. 
 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre vedtok lokal forskrift – Covid 19, Rakkestad kommune, Viken – i 

sak 1/21 den 5.1.2021 - gjeldende i 2 uker i perioden 5.1.2021 – 18.1.2021. Det ble også i 

vedtaket presisert at plikten til å bruke munnbind ikke gjelder for barn under 12 år og barn i 

barneskolen.  

 

Rakkestad kommune etablerte tiltak for å begrense smitte av covid-19 viruset. Tiltakene 

medfører i praksis at Rakkestadsamfunnet til dels stenges ned i en periode som følger: 

 

− Virksomheter og offentlige steder der det foregår kultur-, underholdnings- eller 

fritidsaktiviteter innendørs stenges.  

 

− Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre.  

− Påbud og anbefalinger knyttet til kollektivreiser.  

− Påbud om munnbind i taxi.  

− Hjemmekontor og møtevirksomhet.  

− Plikt til å bruke munnbind.  

− Gjennomføring av alle arrangementer og sammenkomster.  

− Karantene.  

 

Etter ny vurdering av kriseledelsen legges forslag til endret forskrift og forlengelse til og med 

1.2.2021 frem for kommunestyret til behandling. 

 

Forberedende vurderinger er også gjort i samarbeid med formannskapet.  

 

 

Smittesituasjon 

For snart en måned siden ble Rakkestad kommune rammet av et stort og alvorlig Covid 19 

utbrudd i omsorgsboligene ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. Det ser nå ut til å 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55?q=smittevernloven
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470?q=forskrift%20om%20smittevern
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være på retur og er muligens omsider slått tilbake. Samtidig er det registrert smittetilfelle i 

Rakkestad ungdomsskole, Bergenhus skole og Os skole i den siste uken. Smittetallene, 

smittesituasjonen og smitteutviklingen i kommunen er dermed fremdeles urovekkende. 

 

Etter ny vurdering av kriseledelsen legges nytt forslag frem med følgende endringer: 

 

Barn og unge er en sårbar gruppe mennesker. Den er i de siste månedene hardt rammet av 

covid 19 pandemien. Kriseledelsen finner det etter nøye vurderinger korrekt å tillate 

organisert aktivitet for barn og unge til og med 16 år. Det bør styrke deres livskvalitet i 

denne forhåpentlig sene fasen av pandemien. Kriseledelsen vurderer tiltaket forsvarlig 

smittevern og barn og unges sosiale betingelser veiet opp mot hverandre.   

 

Blant de totalt 123 smittede i Rakkestad kommune er det 11 barn og unge som er blitt 

smittet. Disse har blitt smittet andre steder enn på arenaer hvor barn og unge har sine 

aktiviteter.  

 

Det foreslås derfor at organisert aktivitet for barn og unge innendørs til og med 16 år kan 

gjennomføres innenfor gjeldende smittevernregler. Endringen fremkommer under § 2 annet 

ledd punkt b. 

 

§ 2  Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- 

eller fritidsaktiviteter innendørs 

 

Svømmehaller, bokstav F pkt. 2 og 3 utgår, begrunnet med at tilbudet ikke gis i Rakkestad 

kommune. Dette gjelder: 

 

2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med 

arrangør. 

 

3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av 

behandlingen. 

 

Pkt. 1 «Skolesvømming for grunnskolen» flyttes til andre ledd pkt b. 

 

Det presiseres i andre ledd pkt. d at individuell trening ved treningssenter kan gjennomføres. 

 

§ 8  Gjennomføring av alle arrangementer og sammenkomster  

Rakkestad kommune følger i utgangspunktet nasjonal forskrift om smitteverntiltak m.v. 

  

Strengere tiltak gjeldende for Rakkestad kommune fremkommer i den lokale forskriften. 

§ 8 tas derfor ut i endret forskrift. 

 

§ 9  Karantene 

Rakkestad kommune følger i utgangspunktet nasjonal forskrift om smitteverntiltak m.v. 
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Det innføres ikke strengere regler for karantene og § 9 tas derfor ut av lokal forskrift. 

 

Det  gjøres ikke endringer i øvrige tiltak: 

 

− Antallsbegrensning i butikker og på kjøpesentre.  

− Kollektivreiser.  

− Munnbind i taxi.  

− Hjemmekontor og møtevirksomhet.  

− Plikt til å bruke munnbind.  

 

 

Administrasjonens vurdering 

 

Ny og endret lokal forskrift trer i kraft 19.1.2021 og gjøres gjeldende til og med 1.2.2021. 

 

Rakkestad kommune har i flere uker hatt et stort og alvorlig smitteutbrudd i 

omsorgsboligene ved Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter. Det virker i den siste uke å 

ha dempet seg og er forhåpentlig nå slått til tilbake. Samtidig er det i de siste dagene 

konstatert smitte i Rakkestad ungomdsskole, Bergenhus skole og Os skole. Det er 

urovekkende. 

 

Smittetallene, smittesituasjonen og smitteutviklingen legitimerer videreføringen av den lokale 

covid 19 forskriften.  

 

De foreslåtte tiltak er etter kriseledelsens og rådmannens vurderinger forholdsmessige den 

totale situasjonen lagt til grunn. 

 

Forskriften tilrås vedtatt som den er framlagt. 

 

 

Melding om vedtak sendt: 
Kunngjøring Norsk Lovtidend, annen kunngjøring, kriseledelsen, seksjons- og stabsledere. 
 

 

 

 

 
 


