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Eventuelle forfall meldes via lenken du får tilsendt i separat e-post. Varamedlemmer møter etter 
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Rekrutteringsbistand - Tilsetting av ny kommunedirektør 

 
Ordførerens forslag til vedtak: 
Rekrutteringsarbeidet videreføres i tråd med saksfremstillingen. 
Kravspesifikasjonen for bistand ved rekruttering av kommunedirektør justeres i samsvar 
med omforente innspill i møtet og innkjøpsprosessen iverksettes. Valg av tilbyder skjer i 
formannskapet etter innstilling fra forhandlingsutvalget.  
Foreløpig kostnadsramme på inntil kr 150.000 for innkjøp av eksterne tjenester godkjennes. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Kravspesifikasjon for bistand ved rekruttering av kommunedirektør 
 
Sammendrag/saken gjelder: 
Ved tilsetting av ny kommunedirektør vil det bli gjort en anskaffelse for kjøp av eksterne 
tjenester som skal bistå i rekrutteringsarbeidet.  
 
 
Saksutredning: 
Kommunestyret - 09.07.2020 gjorde følgende vedtak i sak 65/20: 

Formannskapet beslutter valg av rekrutteringsfirma og kostnadsramme for prosessen 
med rekruttering av ny kommunedirektør.  
Framdrift i saken samordnes med revisjon av delegeringsreglement og utvalgsstruktur, 
som det tidligere er besluttet skal skje høsten 2020.  
Det forventes at forhandlingsutvalget skal ha en fremtredende rolle i 
rekrutteringsarbeidet, etter formannskapets nærmere beslutning.  
Forhandlingsutvalget forsterkes med representant(er) for de ansatte og med en 
sekretær, og involveres i prosessen fram til formannskapets innstilling på ny rådmann 
fremlegges for kommunestyret.  



 

 

Kommunestyret holdes løpende orientert om status og framdrift i sine ordinære møter.  
 
Vurdering: 
Kostnadsrammen besluttes nå. Det foreslås en ramme på kr 150.000, som eventuelt justeres 
når tilbudene foreligger. 
 
Det hentes inn tilbud basert på vedlagt forslag. Forhandlingsutvalget fremmer forslag til valg 
av rekrutteringsfirma innen utgangen av uke 47, og forbereder utlysningstekst. 
Utvalgsstrukturen er allerede besluttet videreført og ytterligere vedtak rundt dette er ikke 
avgjørende for fremdrift i tilsettingsprosessen. 
 
Arbeidet med revisjon av delegeringsreglementet videreføres, og en bør ha avklart det mest 
vesentlige før tilsettingsprosessen konkluderes. Det viktigste er imidlertid å komme til 
klarhet i organisering av den sentrale administrative strukturen, herunder stabsstruktur. 
Ordføreren initierer denne prosessen i samarbeid med konstituert kommunedirektør. 
Tillitsvalgte involveres i tråd med regelverket. 
 
Ordfører avklarer sekretærfunksjon og deltakelse fra ansattes organisasjoner i samråd med 
forhandlingsutvalget.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ramme på 150 000 i rekrutteringsbistand, som eventuelt justeres når tilbudene foreligger.  
 
Klima, miljø og naturmangfold: 
Ingen merknad.  
 
 
 
 
  



 

 

 

  

Arkiv: FA-G16 

Arkivsak: 20/40807- 1 

Saksbehandle
r: 

Rune Storstein 

  Dato: 09.11.2020 

 
Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

PS 20/112 
 

Formannskapet 09.11.2020 

 
 

Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Vedlagte forskrift om forebygging av koronasmitte i Nannestad kommune vedtas med 
hjemmel i smittevernloven § 4-1. 
 
 
 
Vedlegg: 
Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte 
Råd fra FHI om tiltak i Oslo og kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregionen 
 
Sammendrag/saken gjelder: 
På grunn av det økende smittetrykket i vår region vurderer kommunedirektøren at det er 
behov for lokale forskrifter som innskjerper smitteverntiltakene utover de nasjonale 
retningslinjene. Hensikten med lokale innskjerpinger er å møte nåværende smittesituasjon 
på en forsvarlig måte, samtidig som vi ivaretar livskvaliteten og nødvendige tjenester til 
innbyggerne og lokalt næringsliv. 
Tiltakene vil forberede oss på, og forebygge, en ytterligere økning av smittede.  
 
 
Dokumenter som ikke følger vedlagt/aktuelle lenker: 
 
Saksutredning: 
Siden regjeringen innførte de første inngripende smitteverntiltakene 12. mars 2020 har det 
vært strammet inn og lettet på tiltak og anbefalinger i flere omganger.  
12. oktober endret regjeringen på covid-19-forskriften - de lettet på de nasjonale 
smitteverntiltakene og ba samtidig kommuner med lokale utbrudd om å vurdere strengere 
tiltak lokalt. 
Nannestad kommune har ikke vært belastet med mange smittetilfeller blant våre innbyggere 
i forhold til andre kommuner rundt oss og har av den grunn ikke hatt et behov for å vedta 
egne forskrifter i kommunen tidligere.  



 

 

 
I møte med Fylkesmannen i Oslo og Viken 27. oktober ba Folkehelseinstituttet kommunene i 
Viken om å samordne tiltakene, og kommunene ble bedt om å vurdere å innføre de samme 
tiltakene som Oslo. Se vedlagte skriv fra Folkehelseinstituttet «Råd om tiltak i Osloregionen» 
 
Regjeringen presenterte nye anbefalinger og tiltak torsdag 5. november, og Fylkesmannen 
kalte inn kommunene i Oslo og Viken til nytt møte på kvelden 5. november hvor 
kommunene i bo- og arbeidsregionene Oslo, Drammen og Ullensaker ble sterkt oppfordret 
til å innføre de samme tiltakene som Oslo kommune ville presentere på en egen 
pressekonferanse fredag 6. november. 
Det samme budskapet ble formidlet under et møte med helse- og omsorgsministeren på 
morgenen 5. november. 
 
Rettslige rammer for kommunale tiltak etter smittevernloven 
Smittevernlovens § 7-1 angir at kommunen skal sørge for at alle som bor eller oppholder seg 
midlertidig i kommunen er sikret nødvendig forebyggende tiltak mot smittsomme 
sykdommer. Kommunen har også ansvar for å føre tilsyn og sørge for at reglene i 
smittevernloven blir overholdt og at vedtak i medhold av loven blir gjennomført. Dette 
inkluderer også lokale forskrifter med hjemmel i smittevernloven. 
 
Smittevernloven er en beredskaps- og fullmaktslov som gir nasjonale og lokale myndigheter 
hjemmel til å sette inn tiltak raskt når en beredskapssituasjon oppstår. Smittevernloven er 
også en rettsikkerhetslov. Hensynet til samfunnets interesser må veies mot 
enkeltmenneskers personlige integritet og rettsvern. 
 
Utbruddet av covid-19 er definert som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom 
etter smittevernloven. Dette medfører at samtlige regler i loven kan komme til anvendelse, 
blant annet kommunens adgang til å vedta egne regler om smitteverntiltak etter § 4-1.  
 
Smittevernloven § 1- 5 stiller krav til at smitteverntiltak skal være basert på en klar 
medisinskfaglig begrunnelse. Begrunnelsen skal ta utgangspunkt i smittevernfaglige 
vurderinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og lokale medisinskfaglige 
vurderinger av kommunelegen. Strengere tiltak enn nasjonale anbefalinger og regler skal 
særskilt begrunnes med utgangspunkt i lokale konkrete forhold. Kommunene har ikke 
adgang til å lempe på nasjonale krav og anbefalinger. 
 
Det oppstilles også i loven at et smitteverntiltak skal være nødvendig av hensyn til 
smittevernet og for å forebygge eller motvirke spredning. Tiltaket skal være så lite 
inngripende som mulig. Når et tiltak ikke lenger er nødvendig, skal det straks oppheves eller 
begrenses. 
 
Smitteverntiltak skal fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Dette innebærer at den 
helsemessige nytten av tiltaket må stå i forhold til tiltakets øvrige samfunnsmessige 
konsekvenser. 
Tiltak som iverksettes for å avdempe negative konsekvenser av et smitteverntiltak, kan gjøre 
at smitteverntiltakene samlet sett likevel fremstår som tjenlige etter en helhetsvurdering. 
 
Enkelte av tiltakene som kan være aktuelle etter smittevernlovens § 4-1, medfører 
begrensninger i grunnleggende rettigheter. I slike tilfeller må forholdet til Grunnloven og 



 

 

Den Europeiske Menneskerettskonvensjon(EMK) vurderes.  
Forbud mot private og andre sammenkomster eller begrensninger i antall personer, som kan 
delta på slike sammenkomster, reiser spørsmål om forholdet til flere 
grunnlovsbestemmelser og bestemmelser i EMK. Grunnloven § 102 første ledd første 
punktum og EMK artikkel 8 bestemmer at enhver har rett til respekt for sitt privatliv og 
familieliv og sitt hjem. Grunnloven § 101 andre ledd og EMK artikkel 11 bestemmer at alle 
kan møtes i fredelige forsamlinger. Inngrep i disse rettighetene må ha tilstrekkelig hjemmel i 
lov, ivareta et legitimt formål og være forholdsmessig. Hensynet til å beskytte helse er blant 
de legitime formålene som angis i EMK artikkel 8 og 11.  
Det er den enkelte kommunen som må vurdere om Grunnlovens og EMKs krav er oppfylt 
dersom det vedtas forbud mot sammenkomster eller andre begrensninger i adgangen til å 
samles.  
 
Slik det fremgår over, gir smittevernloven § 4-1 bokstav a hjemmel til å forby både 
sammenkomster i private hjem og andre forsamlinger dersom lovens vilkår for øvrig er 
oppfylt. Kommunene må selv vurdere om vilkårene i § 4-1 bokstav a og § 1-5 er oppfylt, slik 
at tiltaket har hjemmel i lov. 
 
Det legges til grunn at hensynet til å verne befolkningen mot covid-19 ved å forebygge eller 
motvirke at viruset blir overført mellom personer, er et legitimt formål. 
Forholdsmessighetskravet innebærer at inngrepet ikke må gå lengre enn det som er 
nødvendig for å ivareta det legitime formålet som begrunner inngrepet. Det må derfor 
vurderes om formålet også kan oppnås ved tiltak som er mindre inngripende overfor 
privatlivet eller forsamlingsfriheten. 
 
Kommunen bør ha dialog med politiet før det innføres smitteverntiltak, som for eksempel 
forbud eller begrensning i den sosiale omgangen. Det er viktig at kommunen i sin vurdering 
av hensiktsmessigheten av å vedta lokale regler er kjent med politiets rammer for å kunne 
håndheve forbudet. Det bør tas i betraktning at politiet i sin operative virksomhet må 
prioritere mellom ulike oppdrag og hendelser. Politiet vil eksempelvis kunne ha begrenset 
kapasitet til å håndheve lokale forbud mot private sammenkomster eller lignende. Det kan 
dessuten være krevende for politiet å håndtere ulike regler på tvers av kommunegrenser. 
Politiets viktigste oppgave er å forebygge, også når det gjelder brudd på 
smittevernlovgivningen. Det er også viktig å sikre at lokale vedtak er utformet på en måte 
som gjør at de er mulig å håndheve. Det bør for eksempel fremgå klart hvem som kan holdes 
ansvarlig for overtredelsen.  
 
Etter forvaltningsloven § 37 skal som hovedregel offentlige og private institusjoner og 
organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller 
gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, gis anledning til å uttale seg før forskriften 
blir utferdiget, endret eller opphevet. 
 
Forhåndsvarsling er unnlatt med hjemmel i forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b: 
 
Forhåndsvarsling kan unnlates for så vidt den: 
… 
b) kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens effektivitet, 
 
Kommunedirektøren er av den oppfatning at det foreligger en sterk anbefaling fra sentrale 



 

 

myndigheter om raskt å få på plass strengere smitteverntiltak. En høringsrunde vil forsinke 
innføringen av tiltakene vesentlig og dermed redusere effekten av forskriften. 
 
Vurdering: 
Nannestads kommuneoverlege har i samarbeid med kommuneoverlegene i Eidsvoll, Hurdal 
og Gjerdrum sett på hvilke smitteverntiltak som vil være forholdsmessig etter en 
helhetsvurdering av den regionale og lokale smittesituasjonen. 
 
Ullensaker kommune er i en helt annen smittesituasjon enn de øvrige kommunene i 
Gardermoregionen, det er derfor naturlig at tiltakene som er innført og innføres der er av en 
annen styrke enn i de øvrige kommunene. Hver kommune må også ta en del lokale hensyn 
med tanke på geografi og hvis smittesituasjonen i kommunen endres.  
 
På grunn av økende smittetrykk i vår region, foruten i Hurdal kommune, vurderer 
kommuneoverlegene at det er behov for lokale forskrifter som innskjerper 
smitteverntiltakene ut over de nasjonale retningslinjene. Hensikten med nasjonale 
anbefalinger og regler samt lokale innskjerpinger er å møte nåværende smittesituasjon på 
en forsvarlig måte. Hensikten er også å forberede seg på en ytterligere økning og å 
forebygge den økningen så mye vi kan men samtidig ivareta nødvendige tjenester til 
innbyggerne, livskvalitet og næringsliv. 
 
Det er viktig at anbefalinger og regler samlet sett resulterer i at færre mennesker møter 
hverandre og at møteplasser med særlig stor smittefare begrenses. 
 
 
 
Følgende smitteverntiltak er vurdert og bør hjemles i lokal forskrift: 
 

· Stans i breddeidrett for voksne 

 
Bør innføres som forskrift. Enighet blant alle kommuneoverlegene som deltok. Begrunnet i 
at smittetrykket både internt i kommunene og i tilgrensende kommuner øker og 
breddeidrett er en aktivitet med stort smittespredningspotensiale til både ulike husstander 
og på tvers av kommunegrenser. 

 
· Stans i konkurranser, stevner og kamper for barn 

 
Opprettholde treninger, men stanse alle konkurranser, stevner, kamper, cuper etc. Bør 
innføres som forskrift. Enighet blant alle kommuneoverlegene som deltok. Begrunnet i at 
smittetrykket både internt i kommunene og i tilgrensende kommuner øker og kontakt 
mellom ulike lag/kohorter innen barne- og ungdomsidretten er en aktivitet med stort 
smittespredningspotensiale til både ulike husstander og på tvers av kommunegrenser. 
 

· Maks 50 personer på offentlige arrangement innendørs selv med fastmonterte seter 

 
Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i 



 

 

fastmonterte seter. Her bør kommunene vurdere å forskriftsfeste maks 50 personer på 
offentlige arrangementer innendørs selv med fastmonterte seter. Smittevernmessig er det 
større risiko for smittespredning jo flere mennesker som samles på samme sted til samme 
tid, og det vil være vanskeligere å ivareta smittevern på vei inn til og ut av et arrangement 
når antallet deltakere overskrider 50. 
 

· Maks 200 personer på offentlige arrangement utendørs 

 
Utendørs er det nasjonalt maks 600 personer (delt opp i 3 grupper på maks 200 hver) på 
offentlige arrangementer med fastmonterte seter som gjelder fortsatt. Fastmonterte seter 
er seter som ikke kan flyttes på uten videre, slik som kinoseter. Her bør kommunene vurdere 
å forskriftsfeste maks 200 personer også på utendørs arrangementer på samme grunnlag 
som i forrige punkt.  
 

· Påbud med munnbind på kollektivtransport og i taxi 

 
Påbud om munnbind i taxi for både passasjerer og sjåfør anbefales. Påbud om munnbind i 
kollektivtrafikken anbefales også. Smittevernmessig er begge påbud viktige for å begrense 
smitte lokalt, da kommunene våre har mye kollektivtrafikk på tvers av kommunegrensene og 
til dels trengsel på kollektivtrafikken. Vi har hatt en hel del tilfeller med at innbyggere har 
vært utsatt for smitte under transport i taxi, flere av sjåførene både bor og arbeider deler av 
tiden i blant annet Oslo, og en taxisjåfør kan være i kontakt med svært mange mennesker i 
løpet av en dag. Det er også begrenset luftvolum og muligheter for å holde avstand under 
transport i både taxi og kollektivtrafikk. Det kan være krevende for befolkningen å skulle 
vurdere om de holder eller ikke holder god nok avstand, og tilgjengelig plass i kollektivtrafikk 
kan endres raskt, derfor anbefales det å gjøre tiltaket enklest mulig å følge ved å ikke 
differensiere for om påbudet kun skal gjelde når man ikke kan holde 1 meters avstand. 
 
Følgende tiltak er vurdert, men anbefales ikke i lokal forskrift: 
 

· Ytterligere restriksjoner rettet mot serveringssteder, for eksempel full skjenkestopp 
eller stenging klokken 22 for å redusere antall besøkende i løpet av en kveld 

 
Det er ikke sterkt grunnlag for dette tiltaket smittevernfaglig i kommunene Hurdal, Eidsvoll, 
Gjerdrum og Nannestad, rett og slett fordi det er begrenset med utesteder og 
serveringssteder generelt i disse kommunene. Men tiltaket vurderes som lite inngripende og 
kan være egnet til å begrense smittespredning på tvers av kommunegrenser når vi vet at det 
i enkelte av nabokommunene er innført strengere tiltak enn de nasjonale for skjenkestopp 
og åpningstider. Det vil lette kommunikasjonen ut til befolkningen, og medvirke til at 
regionen er mer samordnet. Men ikke grunnlag for full skjenkestopp i Eidsvoll, Hurdal, 
Gjerdrum og Nannestad, ut fra smittesituasjonen. I de nasjonale tiltakene er det 
skjenkestopp kl. 24:00 og innslippstopp kl. 22:00 som vil gjelde fra og med midnatt natt til 
lørdag 07.11.  
Ut fra lokal smittesituasjon og lite omfang av skjenkesteder i Hurdal, Eidsvoll, Nannestad, og 
Gjerdrum ansees det nasjonale påbudet om skjenkestopp ved midnatt og innslippstopp kl. 
22:00 som smittevernfaglig forsvarlig. 



 

 

 
· Ytterligere begrensninger i størrelsen på ulike arrangementer 

 
Vurderes som mest hensiktsmessig å følge de nasjonale reglene med begrensning på 20 
personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler og 50 personer på 
innendørs offentlig arrangement med faste sitteplasser, men uten fastmonterte seter. 
 

· Rødt nivå på videregående skoler. Ungdomsskoler bør forberede seg på rødt nivå 

 
Rødt nivå på videregående skoler er innført av fylkeskommunen uten at kommuneleger i de 
enkelte kommunene har vært involvert i beslutningen. I dag, 7.11, kom det et oppklarende 
rundskriv fra HDIR, FHI og Utdanningsdirektoratet, hvor det tydelig fremkommer at innføring 
av rødt nivå i videregående skoler gjøres i dialog mellom Fylkeskommunen og 
kommuneoverlege i aktuell kommune. Kommuneoverlege vurderer om smittenivået er høyt 
nok lokalt til at rødt nivå bør iverksettes. Det fremgår også helt tydelig at det må gjøres en 
risikovurdering av konsekvensene ved å innføre rødt nivå, og at rødt nivå ikke er det samme 
som stengte skoler og kun hjemmeundervisning. Alle studieretninger skal ha tilstedeværelse 
fysisk på skolen til en viss grad selv på rødt nivå. Utfra lokal smittesituasjon og regional 
smittesituasjon finner ikke kommuneoverlegene i Eidsvoll, Hurdal, Gjerdrum, og Nannestad 
grunnlag for å innføre rødt nivå i videregående skole nå. De videregående skolene bør være 
forberedt på å gå opp til rødt nivå.  Ungdomsskolene bør være forberedt på rødt nivå, men 
slik smittesituasjonen er per nå er det ikke smittevernmessig grunnlag for å iverksette rødt 
nivå på ungdomsskoler. Barn og unge skal i størst mulig grad skjermes for inngripende tiltak, 
og rødt nivå i ungdomsskolen står ikke i forhold til nåværende smittesituasjon.  
 

· To meters avstand ved fysisk aktivitet innendørs 

 
Oppfattes som vanskelig å formidle på en tydelig måte, og kan skape forvirring. Den 
generelle anbefalingen er fortsatt en meters avstand, og når man velger å opprettholde 
treninger for barn og unge blir det motstridende og samtidig å anbefale to meters avstand 
under fysisk aktivitet innendørs. Bør ikke innføres.  
 

· Obligatorisk hjemmekontor 

 
Bør ikke innføres som forskrift, men kommunene bør delegere til virksomhetslederne at det 
skal tilrettelegges for hjemmekontor der det er praktisk mulig utfra arbeidets art. Det bør 
hovedsakelig tilrettelegges for en kombinasjon av hjemmekontor og fysisk tilstedeværelse 
på arbeidsplassen, ved for eksempel å rullere på hvem som har hjemmekontor på hvilke 
dager. Formålet er å begrense antall nærkontakter hver enkelt får i løpet av en arbeidsdag, 
og dette er lettere å få til når det er færre som er fysisk tilstede til enhver tid. 
Virksomhetsledere må risikovurdere hvordan hjemmekontor skal benyttes, både for å 
ivareta de oppgavene virksomheten har og for å sikre forsvarlig drift om enkelte kohorter av 
arbeidstakerne havner i karantene eller isolasjon. Det bør innføres en sterk anbefaling til 
bedrifter og arbeidsgivere for øvrig i kommunen om å tilrettelegge for hjemmekontor på 
tilsvarende måte.  



 

 

 
· Sterkere anbefaling om å unngå kollektivtrafikk 

 
Kommunisere ut til befolkningen at det anbefales å unngå kollektivtrafikk så langt som 
mulig. I flere av kommunene er dette allerede gjort og bør i så fall opprettholdes.  
 

· Stenge eller begrense virksomheter og aktiviteter som har stort potensial for 
smittespredning, som for eksempel svømmehaller, treningssentre, idrettshaller, 
bingohaller, museer, biblioteker, arrangementssteder uten fastmonterte seter og andre 
offentlige steder der mange møtes innendørs. 

 
Bibliotek holdes åpne, men bør ha begrensning på antall besøkende av gangen utfra 
muligheten til å holde minst en meters avstand. I Nes er svømmehallen stengt for publikum, 
men svømming i skolen opprettholdes. Skoleklasser og barnehager er allerede kohorter som 
har nærkontakt seg i mellom og det ansees ikke som en tilleggsrisiko å gjennomføre 
svømming inndelt i de samme kohortene. Barn og unge skal også skjermes for inngripende 
tiltak så langt som mulig. Smittesituasjonen i kommunene våre per nå gir ikke grunnlag for å 
stenge ned svømmeopplæringen. Den gir heller ikke sterkt nok grunnlag til å anbefale 
nedstengning av treningssentre på nåværende tidspunkt. Treningssentrene skal følge 
nasjonale regler og anbefalinger for hygiene og mulighet for å holde avstand. Kommunene 
kan gå ut med anbefaling om å benytte garderobeanlegg i minst mulig grad/kortest mulig 
tidsintervall og at alle brukere av treningssentre og idrettsanlegg er oppmerksomme på å 
holde avstand til andre.  
 
Kulturskolen vurderes som viktig å opprettholde med tanke på betydningen for barn og 
unge. Gruppeundervisning vil kunne sidestilles med treningsgrupper for barn og unge. Det er 
også enklere å tilrettelegge for minst 1 og opptil 2 meter mellom deltakere enn det er i 
treningsgrupper. Det anbefales at kommunene opprettholder kulturskolens aktiviteter, men 
at kulturskolen tilrettelegger for håndhygiene og avstand. 
 
Vurdering av smitteverntiltak innført i Oslo kommune: 
 
Siden flere av kommunene våre ikke har noen forskrift fra tidligere, er det viktig at vi også 
gjennomgår smitteverntiltakene som Oslo allerede har innført og som videreføres. Følgende 
punkter er de som er innført i Oslo, som avviker fra de nasjonale rådene.  
 

· Forbud mot flere enn 10 personer i private sammenkomster 

 
Her avviker Oslo sin forskrift fra de nasjonale anbefalingene om maks 5 personer i tillegg til 
husstandsmedlemmer ved private sammenkomster.  Ved å ta det inn i forskrift som forbud 
har politiet anledning til å ilegge bøter. Dette påbudet er sterkt begrensende for 
innbyggernes privatliv, i tillegg vil det være svært ressurskrevende å håndheve. Det bør være 
tilstrekkelig å oppfordre på det sterkeste at innbyggerne forholder seg til de nasjonale 
anbefalingene.  
 

· Påbud om munnbind innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke 



 

 

kan opprettholde minst 1 meter avstand. 

 
Påbud blir uforholdsmessig i forhold til lokal smittesituasjon. Kommunene bør anbefale alle 
bedrifter og butikker å tilrettelegge for at kunder kan holde minst 1 meters avstand. Dette er 
fortsatt er det viktigste tiltaket for å hindre smittespredning i tillegg til håndhygiene.  
 

· Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle 
situasjoner der man ikke sitter ved et bord 

 
Det kan potensielt være et større problem at munnbind tas på og av og benyttes flere 
ganger. Ved å gå til og fra inngangsparti, toaletter og lignende passerer man andre i svær 
kort tid slik at sjansen for smittespredning da vil være liten. Fortsatt er antall personer i hvert 
lokale og avstand mellom bordene og gjestene viktigere og av smittevernmessig mye større 
betydning enn å innføre munnbind på serveringssteder.  
 

· Maks 200 personer kan være tilstede på utendørs arrangementer 

 
Dette punktet er tatt stilling til tidligere i dokumentet. Oslo har per nå besluttet å forby alle 
offentlige arrangementer de neste tre ukene, men vil sannsynligvis gå tilbake til denne 
begrensningen når de løsner på tiltakene sine.  
 

· Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale 
sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter 

 
Dette er en skriftliggjøring og presisering av at befolkningen oppfordres til å begrense antall 
nærkontakter mest mulig. Kommunene bør heller presisere sterkt at innbyggerne bør 
begrense sine nærkontakter i sosiale sammenhenger i tråd med nasjonale anbefalinger. 
Dette er hovedhensikten med innstrammingen av tiltak som skjer i både Oslo og landet for 
øvrig nå. Smittevernmessig er det viktig at hver person har færre nærkontakter for å 
begrense smittespredning.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Smitteverntiltak som anbefales tatt inn i lokal forskrift er vurdert etter gjeldende lovverk og 
baserer seg på den lokale smittesituasjonen i Nannestad. Tiltakene er ikke mer inngripende 
enn det som vurderes å være forsvarlig for å forebygge ytterligere økning av smitte i 
kommunen. Kommunen vil med bakgrunn i vurderingene ikke være økonomisk ansvarlig for 
konsekvenser tiltakene eventuelt medfører.    
 
Klima, miljø og naturmangfold 
Ingen merknad. 
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Behovsspesifikasjon 
 

Anskaffelsens formål 

Formålet med rammeavtalen er å dekke Nannestad kommune sitt behov for rekruttering av 
kommunedirektør.  
Estimert økonomisk ramme på dette oppdraget er på ca 150 000,- kroner. Summen er kun 
veiledende og ikke forpliktende for oppdragsgiver. 

 

Oppdraget 
 

Rekruttering  
Nannestad kommune har behov for bistand til gjennomføring av rekrutteringsprosess. Til en 
stilling hvor det erfaringsmessig er vanskelig å få kvalifiserte søkere og ved annonserte 
stillinger som ikke fører til ansettelse, benyttes rekruttering med søk etter kandidater.  
 
Nannestad kommune (heretter oppdragsgiver) har i hovedsak behov for konsulentbistand i 
forbindelse med rekruttering av ny kommune direktør.  
 
Behovsbeskrivelse for oppdrag: 
 

1. Full rekrutteringsprosess fra jobbanalyse og søk i markedet. 
2. Være kontaktpunkt ved henvendelser fra kandidater 
3. Vurdere innkommende søknader og gjennomføre innledende samtaler med aktuelle 
      søkere. 
4. Forberedelse av og deltakelse i intervju sammen med forhandlingsgruppe fra 
      oppdragsgiver. 
5. Testing av kandidater kan bli aktuelt. 
6. Diverse rådgivning, timebasert. 
 

Behovsbeskrivelse for oppdrag er et forslag og kan derfor endres 
Oppdragsgiver har behov for at avtalen dekker hele landet.   
 
 

Kvalitet og kompetanse 

Tilbyder må ha kompetent personell til å oppfylle kontrakten. Leverandøren må kunne 
framvise kompetanse i rekruttering. I vurderingen av tilbudene vil derfor formelle 
kvalifikasjoner hos den/de tilbudte konsulentene (inkl. eventuelle underleverandører) i 
tillegg til erfaring, være av stor betydning.  
  
  
Ansettelser i Nannestad kommune gjennomføres iht. regelverk for ansettelser i det 
offentlige. Det er ønskelig med erfaring og kompetanse med oppdrag fra rekruttering i 
kommunal forvalting. I tillegg til eventuelt annen avtalt annonsering skal alle stillinger 
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publiseres via oppdragsgivers rekrutteringssystem, som er WebCruiter, og mottak av 
søknader skal skje her.  
Dersom tester benyttes i rekrutteringen, skal oppdragsgiver godkjenne og kunne påvirke hva 
slags tester som brukes.  
 
I tillegg må det i tilbudsbrevet legges inn en prismatrise som beskriver hvilke moment som er 
inkludert i prisen. Det vil ikke bli akseptert tillegg til prisen hvis ikke dette er spesifikt nevnt i 
prismatrisen. 
Prisene skal oppgis med pris pr stilling, og mulighet for å kunne ta bort en stilling, hvis den 
økonomiske rammen ikke strekker til. 
Kostnader til kjøring og annonsering skal også oppgis. I de tilfeller hvor annonseprisen ikke er 
kjent, så skal det opplyses hvilke media det tenkes annonsert og hvilken modulstørrelse. 

 



Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte 

(covid-19) 9. november 2020, Nannestad kommune, Viken 

Hjemmel: Fastsatt av Nannestad formannskap i møte 9. november 2020, etter delegert myndighet 
vedtatt i kommunestyret 3. november 2020, PS sak 20/97, gitt med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 
55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd.  

 

§. 1 Gjennomføring av breddeidrett og trening 
Det innføres stans i breddeidrett for voksne. 
 
For barn og unge under 20 år opprettholdes treninger, men det innføres stans av deltakelse i alle 
konkurranser, stevner, kamper, mv. 
 
I forbindelse med all trening anbefales det å benytte garderobeanlegg i minst mulig grad og med 
kortest mulig varighet. 
 

§. 2 Begrensninger på størrelse på arrangementer 
På offentlige arrangementer innendørs med fastmonterte seter innføres en lokal begrensning på 50 
personer. 
 
På offentlige arrangementer utendørs med fastmonterte seter innføres en lokal begrensning på 200 
personer. 
 

§ 3. Kollektivreiser 
Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. 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 stasjonsområder, 
bussholdeplass og i lufthavn. 
 
Påbud om bruk av munnbind gjelder også i taxi for passasjerer og sjåfør. 
 
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under ungdomsskolealder, eller personer som av 
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 
 

§ 4. Ansvar 
Nannestad kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar for direkte eller indirekte økonomiske 
kostnader som følge av pålagte tiltak. 
 

§ 5. Forholdet til nasjonale regler 
Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i 
denne forskriften, gjelder foran denne forskriften. 
 

§ 6. Ikrafttredelse og varighet 
Denne forskriften trer i kraft fra 11. november 2020  klokken 0800, og gjelder til 3. desember 2020.  
 



Råd fra Folkehelseinstituttet om tiltak i Oslo og kommuner i bo- og 

arbeidsmarkedsregionen/regionen 26. oktober  

Det har vært høye smittetall i Oslo over flere uker. Det er bekymring for at smitte skal spres i 

regionen, og det er derfor et ønske at nærliggende kommuner vurderer å innføre og/eller videreføre 

de samme tiltakene som Oslo.  

Regional samordning av tiltak kan ha flere begrunnelser: 

a) Det kan være at epidemien i de aktuelle kommunene egentlig henger sammen ved at det er 
utstrakt kontakt over kommunegrensene. 

b) Det kan være mer praktisk for befolkningen at tiltakene er nokså like slik at man ikke blir 
forvirret. 

c) Det kan være nødvendig med like restriksjoner slik at befolkningen og virksomheter ikke 
flytter aktiviteter (for eksempel arrangementer) fra en kommune til en annen for å omgå 
restriksjonene. 
 

Regional samordning kan være utfordrende for kommuner som selv ikke har høye smittetall, men 

må gjøre tiltakene for å følge regionen. Disse kommunene har svakere argumenter for at tiltakene er 

forholdsmessige, nødvendige og medisinsk-faglig begrunnede, jf. smittevernloven § 1-5. 

Vi har tatt utgangspunkt i de tiltak som innføres i Oslo kommune 29. oktober 

(https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/26-oktober-byradet-ber-

befolkningen-begrense-sosial-kontakt-til-et-minimum). Det innføres også nye nasjonale tiltak 28. 

oktober (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/) . Vi 

vurderer her om tiltakene som innføres i Oslo er aktuelle for nærliggende kommuner. Vi har ikke 

vurdert ytterligere tiltak utover det som er innført i Oslo. Alle tiltak som innføres må vurderes 

fortløpende. Kommunene må også vurdere tiltak som kan være aktuelle basert på lokal 

smittesituasjon. I flere kommuner er det økende smittetall, og Folkehelseinstituttet kan bistå i 

arbeidet med lokal vurdering av smitterisiko og relevante tiltak.  

For at tiltakene skal være relevante må man vurdere mobilitet av personer over kommunegrensene. 

Spredning av smitte fra Oslo kan skje på flere måter, som ved pendling og ved at sosiale og kulturelle 

aktiviteter flyttes ut fra Oslo på grunn av lokale restriksjoner for arrangementer. Det er først og 

fremst kommunene og Fylkesmannen som har kunnskap om slik mobilitet 

(https://viken.no/tjenester/planlegging/analyse-statistikk-og-kart/aktuelt-statistikk-og-

kart/pendling-i-viken.21053.aspx), og som kan vurdere relevansen av tiltakene i kommunene. Vi har 

gjort en inndeling av tiltak som kan være aktuelle for:  

1. Kommuner med innbyggere som har nær kontakt med Oslo gjennom pendling, og sosiale og 

kulturelle aktiviteter og annet 

2. Kommuner med innbyggere som har nær kontakt med Oslo gjennom pendling  

Folkehelseinstituttet kan bistå Fylkesmannen og kommunene i vurderingen av hvilke kommuner som 

kan falle inn under de to kategoriene. Hvorvidt tiltakene skal formuleres som anbefaling eller påbud 

er en lokal vurdering. Kommunen har best oversikt over situasjonen og hvilke tiltak som er mest 

målrettet.  

Tiltakene som gjelder i Oslo og som kan være aktuelle for flere kommuner i regionen er 

systematisert i tabellen under.   

https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/26-oktober-byradet-ber-befolkningen-begrense-sosial-kontakt-til-et-minimum
https://www.oslo.kommune.no/politikk/byradet/pressemeldinger/26-oktober-byradet-ber-befolkningen-begrense-sosial-kontakt-til-et-minimum
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/
https://viken.no/tjenester/planlegging/analyse-statistikk-og-kart/aktuelt-statistikk-og-kart/pendling-i-viken.21053.aspx
https://viken.no/tjenester/planlegging/analyse-statistikk-og-kart/aktuelt-statistikk-og-kart/pendling-i-viken.21053.aspx


Tabell 1. Tiltak som innføres i Oslo per 29.10.20. FHIs anbefaling om gjennomføring av tiltakene i andre kommuner på bakgrunn av smittesituasjon i 

Oslo. Lokale tiltak må også vurderes på bakgrunn av lokal smittesituasjon. Nasjonal anbefalinger også gjelder. 

Tiltak i Oslo Kommuner med innbyggere som har nær 

kontakt med Oslo gjennom pendling, og 

sosiale og kulturelle aktiviteter 

Kommuner med innbyggere som har nær 

kontakt med Oslo gjennom pendling 

Tiltak i Oslo som videreføres 

Forbud om å ikke ha flere enn 10 personer i 

private sammenkomster  
Anbefaler tiltaket. Ellers gjelder nasjonal 

anbefaling om ikke å ha mer enn 5 gjester 

i tillegg til husstandsmedlemmer.  

Bør følge ny nasjonal anbefaling om ikke å ha 

mer enn 5 gjester i tillegg til 

husstandsmedlemmer.  

Påbud om munnbind i kollektivtransporten 

når man ikke kan holde en meters avstand  

Anbefaler bruk av munnbind på reiser til og 

fra Oslo der man ikke kan holde en meters 

avstand. Ikke relevant for lokale reiser 

Anbefaler bruk av munnbind på reiser til og fra 

Oslo der man ikke kan holde en meters avstand. 

Ikke relevant for lokale reiser 

Skjenkestopp fra kl. 24.00  Anbefaler tiltaket Anbefaler ikke tiltaket 

Begrensninger i breddeidrett for voksne  Anbefaler å utsette gjenåpning Anbefaler å føle nasjonal råd for breddeidrett 

Maks 200 personer kan være tilstede på 

utendørs arrangementer  

Anbefaler å ha maks 200 personer Nasjonalt krav til utendørs arrangementer gjelder 

(maks 600, fastmonterte seter) 

Påbud om å ha et system for registrering av 

gjester for skjenkesteder  

Anbefaler tiltaket  

(nasjonalt tiltak) 

Anbefaler tiltaket (nasjonalt tiltak) 

Befolkningen oppfordres til å unngå bruk av 

kollektivtransport  

Anbefaler å unngå kollektivtransport til og fra 

Oslo. Ikke relevant for lokale reiser 

Anbefaler å unngå kollektivtransport til og fra 

Oslo. Ikke relevant for lokale reiser 

Tiltak i Oslo som er endret 

Forbud mot arrangementer med mer enn 20 

deltakere uten faste sitteplasser innendørs 

(endret fra 50 til 20) 

Anbefaler tiltaket Anbefaler ikke tiltaket 

• Påbud om hjemmekontor og krav om at alle 
arbeidsgivere skal dokumentere at de 
ansatte har fått beskjed om at de skal ha 
hjemmekontor så langt praktisk mulig. 

Anbefaler bruk av om hjemmekontor for 

innbyggere med arbeidsplass i Oslo, eller som 

trenger å pendle gjennom Oslo 

Anbefaler bruk av om hjemmekontor for 

innbyggere med arbeidsplass i Oslo, eller som 

trenger å pendle gjennom Oslo 



(endret fra anbefaling til påbud)  

Nye tiltak 

• Påbud om munnbind innendørs på offentlig 
sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke 
kan opprettholde minst 1 meter avstand. 

Anbefaler ikke tiltaket 

 

Anbefaler ikke tiltaket 

 

• Påbud om munnbind innendørs på 
serveringssteder for ansatte og gjester i alle 
situasjoner der man ikke sitter ved et bord.  

Anbefaler ikke tiltaket 

 

Anbefaler ikke tiltaket 

 

• Stans i innslipp til utesteder klokken 22. Anbefaler tiltaket Anbefaler ikke tiltaket 

• Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke 
overstige 10 personer i sosiale 
sammenhenger ut over 
husstandsmedlemmer og barnehage- og 
skolekohorter. 

Anbefaler tiltaket Anbefaler å følge de nye nasjonale rådene om å 

være sammen med færre personer i sosiale 

sammenhenger, i kortere tid og ikke med for 

mange forskjellige personer i løpet av en uke.  
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