NOTAT

Beredskabsmæssige beslutninger og handlinger som følge af Covid-19
Indledning
Samlet set er opretholdelse af nødvendige driftsfunktioner og kommunens
beredskabsmæssige opgave førsteprioritet. Herefter er det kommunens prioritet,
så vidt muligt, at opretholde normal drift og produktion for så vidt angår alle andre opgaver, inden for de retningslinjer der er opsat af de centrale myndigheder.
Siden marts 2020 har en række sektorspecifikke anbefalinger og retningslinjer
været gældende og justeret flere gange undervejs. Alle anbefalinger og retningslinjer fastsat af centrale myndigheder er fulgt og effektueret i organisationen.
Regeringen indgik den 22. marts 2021 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance samt Alternativet en rammeaftale om plan for genåbning pr.
21. april. Denne er siden blevet suppleret med en aftale om udmøntning af
genåbning pr. 21. april, aftale on om udmøntning af genåbning pr. 6 maj og senest aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj. Men aftalen pr. 21. maj gælder
følgende, supplerende til allerede trufne beslutninger:
Fra den 21. maj:
 Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner med krav om
coronapas, herunder også musik- og kulturskoler for personer over 18 år
 Indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoo mv. åbner med krav om
coronapas. Genåbningen omfatter blandt andet også omrejsende tivolier og cirkus, som Allerød fra tid til anden får besøg af.
 Aftenskoler, folkebiblioteker og folkehøjskoler med dagelever og overnattende elever.
Hermed er alle lokaler og lokaliteter med undtagelse af nattelivet genåbnet efter
mere eller mindre normale forhold, dog med de til enhver tid gældende restriktioner og sundhedsmæssige anbefalinger.
Med aftalen gælder endvidere at forsamlingsforbud indendørs hæves fra 25 til 50
personer og udendørs fra75 til 100 pr. 21 maj. Større arrangementer kan afholdes
med publikum.
Endvidere blev der pr. 21. maj åbnet for 100 pct. fremmøde for resterende elever
på ungdoms- og voksenuddannelser og for studerende på videregående uddannelser.
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For så vidt angår en gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejdspladser
gælder følgende:
Pr. 21. maj 20 pct. fysisk fremmøde
Pr. 14. juni 50 pct. fysisk fremmøde
Pr. 1. august 100 pct. fysisk fremmøde
Dermed vender resterende medarbejdere, som har været hjemsendt til at arbejde hjemmefra, tilbage til fysisk fremmøde efter ovenstående plan.
Af aftaleteksten fremgår det, at kontrollen med coronapas lempes, så der indføres mulighed for, at kontrollen i regi af forskellige foreninger og på biblioteker udføres ved én daglig stikprøvekontrol og at gyldig dokumentation i coronapas lempes, så man som udgangspunkt 14 dage efter første vaccinationsstik kan anvende
dokumentation herfor som coronapas.
Nedlukning af beredskabsniveau 1
Med den øgede genåbning samt den fremskredne vaccinationsstatus nedlægges
aktiveringen af beredskabsniveau 1 (krisestyringsstab) pr. 30. juni. Det vil sige, at
kommunens krisestyringsstyringstab ikke længere er aktiv. Beredskabsniveau 2
(sundhedsberedskabet) opretholdes foreløbig og med løbende vurdering af aktualitet.
Model for automatiske nedlukninger
Som en del af en politiske aftale fra den 22. marts indgik tillige en model for automatisk nedlukning. Formålet hermed er, at lave hurtige og effektive nedlukninger
baseret på automatik. Dette skal ske ved lokale udbrud, der sikrer en øjeblikkelig
håndtering af det konkrete udbrud – men samtidig også den nødvendige aktivitetsnedgang i det berørte område sådan, at smitten bringes under kontrol. Der
kan være tale om nedlukninger og udskydelse i forhold til ovenstående genåbningsplan på både institutions-, lokalt-, kommune-, landsels- eller regionsniveau.
Siden hen er modellen blevet justeret flere gange, pr. 28. maj gælder følgende:
At kommunen er forpligtet til at lukke et sogn når:
 Der er 600 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen (testkorrigeret)
 Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste 7 dage
 Positivprocenten er på 3 pct. eller mere.
Når alle ovenstående kriterier er opfyldt, er byrådet forpligtet til – i det pågældende sogn – at meddele påbud om lukning af:
 Alle grundskoler
 Alle SFO´er og klubtilbud
 Alle ungdoms- og voksenuddannelser
 Alle lokaler og lokaliteter hvor der udøves kulturaktiviteter
 Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter
Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.
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Udover over ovenstående i relation til sogne er byrådet forpligtet til i hele kommunen, at meddele påbud om lukning af samme institutioner og tilbud som ovenstående, når incidensen i kommunen overstiger 300 (testkorrigeret) smittede
med Covid-19 pr. 100.000 borgere og der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de
sidste 7 dage.
Smittetilfælde i Allerød Kommune
Efter en længere periode med stigende smittetal er disse, på tidspunktet for denne sags fremstilling, faldet og har stabiliseret sig. Den 20. maj lå smittetallene forholdsvis højt med 58 nye smittetilfælde og en incidens på 226 og 151 testkorrigeret. Pr. 4. juni er disse tal faldet således, at der er 38 nye smittetilfælde de seneste 7 dage, en incidens på 148,5 og en testkorrigeret incidens på 95.
Testmuligheder i Allerød Kommune
De nationale teststrategier skifter løbende og med høj hastighed.
Den seneste teststrategi går ud på, at lave et mere fintmasket net af faste testcentre, som borgere og medarbejdere opfordres til at benytte.
Der er fortsat hurtighedstestcenter (antigentest i næsen) i Centerhallen. Åbningstiden er øget med en time således, at denne nu er fra kl. 7.00 til 20.00. Der er
endvidere etableret PCR testcenter på henholdsvis Kirkehavegård og cafeteriet i
Lynge. Åbningstiderne er skiftevis fra kl. 8.30 til 13.45 og fra kl. 15.30 til 20.00.
Når der testes på Kirkehavegård er der lukket i cafeteriet i Lynge og omvendt. Der
skal foretages tidsbestilling i PCR testcentret, mens der ikke skal bestilles tid til
hurtighedstest.
Allerød Kommunes testenhed
Der er af flere omgange givet bevillinger således, at Allerød Kommune har kunne
etablere test af egne medarbejdere på skole- og dagtilbudsområdet samt senest
test af elever fra 12 år og opefter. De nuværende bevillinger rækker til, at testmulighederne kan opretholdes frem til udgangen af juni måned.
KL og de nationale sundhedsmyndigheder har tilkendegivet, at det er en forventning, at der opretholdes kommunale testmuligheder i sommerferien på børne- og
ungeområdet. Endvidere har KL orienteret kommunerne om, at det fortsat forventes, at der skal opretholdes testmuligheder på børne- og ungeområdet efter
sommerferien.
Med denne sag skal der træffes beslutning om – og i givet fald gives bevillig til – at
testmuligheder for medarbejdere og elever på skole- og dagtilbudsområdet kan
opretholdes.
I sagsfremstillingen er fremlagt to politiske handlemuligheder:
A1) At de kommunale podefunktioner nedlægges på skole- og dagtilbudsområdet pr. 1. juli
A2) At der gives bevilling til en nedskaleret podeindsats i sommerferien og samme niveau for podning efter sommerferien, som der aktuelt gælder.
Vaccination i Allerød Kommune
På tidspunktet for denne sags fremstilling er den aktuelle vaccinationsstatus, at
der på landsplan er påbegyndt vaccination for 2.284.992 borgere, hvilket svarer til
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39,1% af befolkningen. På landsplan er 1.332.248 færdigvaccineret, hvilket svarer
til 22,8% af befolkningen.
I Allerød Kommune har 11.925 borgere påbegyndt vaccination, hvilket svarer til
46% af Allerød borgerne og 6.782 borgere er færdigvaccineret. Svarende til 26,2%
af Allerød borgerne.
På plejecentrene er mere end 96% af beboerne fortsat færdigvaccineret. Der er
fortsat hverken besøgspåbud eller besøgsrestriktioner på plejecentrene.
Endelig kan det bemærkes, at mere 92 pct. af alle borgere over 68 år nu er færdigvaccineret i Allerød Kommune. Procentsatserne stiger i takt med alderen, således er en del aldersgrupper 100 pct. færdigvaccineret.
Der varetages en ikke ubetydelig kommunal opgave i forbindelse med det nationale vaccinationsprogram. Dette handler blandt andet om, at tage kontakt til borgere i vaccinationsmålgrupperne, afklare behov for transport, bevilge transport,
stille vaccinationsfaciliteter til rådighed og løbende afrapportere på udviklingen.
Dette medtages som covid-relaterede udgifter.
Smitteopsporing og hjemsendelser i Allerød Kommune
Der har i perioden været en større opgave med at smitteopspore. Dette arbejde
er sket i tæt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og med deraf følgende hjemsendelser af brugere og ansatte.
Der har på tidspunktet for denne sags fremstilling været 54 konkrete smittetilfælde i 2021, som har krævet kommunale handlinger. En hel del af de 54 konkrete
smittetilfælde har udviklet sig med yderligere smittetilfælde til følge inden for
smittekæden.
Børne- og Skoleudvalget
Status på Børne- og Skoleudvalgets område er, at alt stort set er i normal drift.
Der gælder dog fortsat en mindre afvigelse fra normalt skema på skoleområdet,
som følge af tolærerordning i indskolingen, øget tilsyn i frikvarterne for at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer samt nødpasning efter kl. 16.00.
Det er også blevet muligt at afholde sociale arrangementer, gennemføre møder,
afholde lejrskoler mv. dog under hensyntagen til de til enhver tid gældende retningslinjer.
Som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 20. maj har Klub Allerød været
lukket i aftentimerne. Fra den 7. juni blev der igen åbnet for fremmøde i aftentimerne.
Alle øvrige beslutninger, som udvalget har truffet er gældende frem til sommerferien. Fra sommerferiens start ophører nødpasning og der vil således være normale åbningstider herfra. Fra skoleårets start i august 2021 vil skolerne være tilbage
på normal skema.
Det er således forventningen, at skole- og dagtilbudsområdet vil være normaliseret fra sommerferiens start.
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Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget
Styrelsen for Patientsikkerhed meddelte ved brev af 16. april 2021 byrådet påbud
om for en periode på 4 uger, at fastsætte besøgsrestriktioner for besøgendes adgang til botilbuddene Skovbo og Solvænget. Dette med henblik på, at forebygge
eller inddæmme udbredelsen af Covid-19, jf. epidemilovens §29, stk. 1. Påbuddet
blev udstedt i umiddelbar forlængelse heraf.
Det følger af epidemilovens §23, stk. 6, at påbud skal efterprøves af styrelsen hhv.
3, 10, 20 og 30 dage efter, at påbuddet er meddelt. Dette har ført til flere forlængelser, men den 27. maj blev besøgsrestriktionerne ophævet.
Inden for udvalgets område har der været et par smittetilfælde, som har været
håndteret. Ét af de smittetilfælde har været et udbrud på Mimosen plejecenter,
hvor der blev afholdt et personalemøde. Alle retningslinjer blev overholdt, men
førte alligevel til et smitteudbrud. 10 medarbejdere ud af de 14 deltagende blev
konstateret smittet, heraf 5 medarbejdere som var fuldt vaccineret.
Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget
Der er ikke nogen større og nye særlige forhold inden for Teknik, Erhverv, Plan og
Miljøudvalgets område siden sidste orientering.
Kultur- og Idrætsudvalget
Folkeoplysende område
Idrætsfacilliter er genåbnet den d. 21. april. Der er meromkostninger til rengøring
på idrætsområdet på ca. 11.000 kr./uge netto, som også oplyst på Økonomiudvalgets møde d. 18. maj 2021.
Biblioteket
Biblioteket genåbnede den 23. april.
Allerød Musik- og Kulturskole
Musik- og Billedskolen er genåbnet den d. 21. april.
Økonomiudvalgsområdet
Økonomi
Der fremlægges månedligt en sag for Økonomiudvalget om status på Covid-19 relaterede merudgifter for så vidt angår 2021.
Rådhuset
Rådhuset er genåbnet med almindelig åbningstid.
Det gælder for rådhuset, at der maksimalt må være fremmøde på 20% frem til
den 14/6. Herefter må fremmødet være på maksimalt 50% og fra 1/8 100%.
Den automatiske nedlukningsmodel
Der er i sagsfremstillingen fremsat et forslag om at ændre delegationsforudsætninger således, at nedenstående gælder:
a) såfremt incidensen i de omkringliggende kommuner generelt ligger over 250,
når kommunens incidens er over 150 (testkorrigeret)
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b) såfremt kommunens incidens er over 200 (testkorrigeret).
Baggrunden er, at de nationale tal for automatisk nedlukning er sat op.
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