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Anbefaling om opphør av statlig forskrift kapittel
5B for kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble,
og videreføring av statlig forskrift kapittel 5B for
Larvik kommune
Oppsummering



Helsedirektoratet anbefaler at statlig regional regulering etter covid-19-forskriften for kommunene Skien,
Porsgrunn og Bamble ikke videreføres etter 03.06.21 kl. 24.00
Helsedirektoratet anbefaler videreføring av statlig regulering etter covid-19-forskriften kapittel 5B for Larvik
kommune, med varighet til 10.06.21 kl. 24.00

Anbefalingen er basert på vurderinger fra og utformet i samråd med Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Vestfold
og Telemark og de aktuelle kommunene.

Bakgrunn
Helse- og omsorgsdepartementet ba basert på smittesituasjonen i kommuner i Grenlandsområdet og møter
Helsedirektoratet har hatt med Statsforvalter og FHI om å få etatenes vurdering av situasjonen i området, evt.
anbefaling om innplassering av kommuner på tiltaksnivå etter covid-19-forskriften kap. 5A-5C innen lørdag 8. mai kl.
13:00
Helsedirektoratet anbefalte 08.05.21 tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5B for kommunene Skien,
Porsgrunn og Bamble, i samsvar med anbefaling fra Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren. Skien, Porsgrunn og
Bamble innførte samtidig samordnede lokale tiltak (likelydende lokale forskrifter).
Tiltakene ble etter møte 19.05.21 forlenget med varighet til og med 03.06.21. Larvik kommune ble anbefalt omfattet
av covid-19-forskriften kapittel 5B fra 22.05.21 og ut samme tidsperiode.
Det er i dag, 02.06.21, avholdt møte med Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark samt de
aktuelle kommunene. Representanter fra flere andre kommuner i Vestfold og Telemark var også tilstede på møtet.
Det fremkom at Larvik kommune anmoder om å bli holdt på tiltaksnivå 5B med varighet til 09.06.21 (eventuelt
10.06.21) mens Skien, Porsgrunn og Bamble vurderer at det er hensiktsmessig og forsvarlig å avslutte statlige
regionale tiltak etter kapittel 5B men beholde lokale forskrifter med enkelte nye tillegg for en gradvis nedtrapping av
tiltak videre.

Situasjonsbeskrivelse og vurdering fra Statsforvalter og FHI
Folkehelseinstituttets vurdering
Vurdering av smittesituasjon og tiltaksnivå for kommunene etter nasjonal regulering kap. 5B i Vestfold og Telemark

Smittesituasjonen i kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien er oversiktlig og viser en klar nedadgående trend.
Kommunene vurderer at smittesituasjonen er under kontroll og at statlige tiltak etter covid-19 forskriftens kapittel
5B for disse tre kommunene kan opphøre 04.06.21. Kommunen ønsker å legge opp til en gradvis nedtrapping, og
ønsker å samordne seg for dempe mobilitet gjennom lokale forskrifter. Folkehelseinstituttet støttet kommunenes
vurderinger av smittesituasjon og nødvendigheten av gradvis nedtrapping og samordning av tiltak.
Smittetrenden i Larvik kommune er også nedadgående, men antall smittede er fremdeles høyt. Formannskapet i
Larvik vedtok 01.06.21 forlengelse av lokal forskrift tom. 09.06.21, og ønsker også videreføring statlig tiltak kapittel
5B (tom. 10.06.21.). Folkehelseinstituttet støttet kommunenes vurderinger av smittesituasjon og nødvendigheten av
å videreføre dagens tiltaksnivå for å få bedre kontroll over smittespredningen og oversikt av utbruddene før en evt.
vurdering om nedtrapping.
Basert på de foreløpige vurderingene og kommunens beskrivelse av situasjonen støtter vi anbefalingene om at tiltak
etter kapittel 5B etter Covid-19-forskriften opphører for Bamble, Porsgrunn og Skien, og videreføres for Larvik.

Statsforvalters vurdering
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark gjennomførte i dag 02.06.21 kl. 10:00 - 11:00 et møte med alle kommunene i
Vestfold og Telemark der også de fire kommunene som har kapittel 5B tiltak tom. torsdag 03.06.21 i fylket deltok;
Bamble, Porsgrunn, Skien og Larvik. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet deltok også på møtet. I møtet ble det
diskutert behov for videre tiltak etter at statlig tiltak for de fire kommunene etter covid-19 forskriften løper ut 04.
juni.
Det er Statsforvalterens anbefaling at nåværende statlige tiltak etter covid-19 forskriftens kapittel 5B for de tre
kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien opphører 04.06.21. Smittesituasjonen i alle tre kommuner er klart
nedadgående. Dette er i tråd med kommuneoverlegene i de tre kommunene sine vurderinger. Statsforvalteren
anbefaler videre at det fortsatt settes som forutsetning at kommunene innfører lokale tiltak i form av mest mulig
samordnede forskrifter som ledd i nedtrapping av tiltakene.
Det er Statsforvalterens anbefaling at nåværende statlige tiltak etter covid-19 forskriftens kapittel 5B for Larvik
kommune håndteres med forlengelse tom. torsdag 10.06.21. Formannskapet i Larvik vedtok 01.06.21 forlengelse av
lokal forskrift tom. 09.06.21. Den lokale forskriften har blant annet tiltak om begrensning av fritidsaktiviteter og
besøk i eget hjem. Det ble muntlig opplyst i kommunemøtet fra ledelsen i Larvik kommune at de ikke har noe imot
videreføring av statlig tiltak kapittel 5B tom. 10.06.21. Larvik kommune rapporterer at de har tilstrekkelig ressurser
til TISK oppgavene. Vedrørende mobilitet over kommunegrensen fra Larvik til Grenland vurderes den å bli begrenset,
blant annet av at Grenland kommunenes utkast til forskrifter inneholder begrensning av skjenking til kl. 22:00. De to
sykehusene i fylket har lite belastning nå med innlagte covid-19 pasienter. Statsforvalteren finner at Larvik
kommunes lokale forskrift i tillegg til statlig tiltak kapittel 5B vil være tilstrekkelig målrettet til at smitteutbruddet i
kommunen kan bekjempes. Smittesituasjonen i Larvik og eventuell videreføring av tiltak vil bli revurdert på det
regulære kommunemøtet i fylket med Statsforvalteren 09.06.21.
Grunnlaget for vår anbefaling er det epidemiologiske situasjonsbildet, kommunenes egne vurderinger, kapasitet for
TISK og behandlingskapasiteten i sykehus. Statsforvalteren ber om at FHI og HDIR på selvstendig grunnlag vurderer
forholdsmessighet og det faglige grunnlaget for statlige tiltak.
Vedlagt anbefalingen følger epidemiologisk situasjonsrapport for fylket, referat fra møtet med kommunene, utkast
til forskrift i Grenlandkommunene og vedtak i formannskapet i Larvik.
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Helsedirektoratets vurdering
Det er 02.06.21 avholdt møte med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark samt de aktuelle kommunene i Vestfold/
Telemark. Kommunene, FHI og Statsforvalter beskriver en bedring av smittesituasjonen når det gjelder Skien,
Porsgrunn og Bamble, mens for Larvik er situasjonen fremdeles noe usikker. Kommunenes og FHIs vurdering av
risikonivå er for Larvik risikonivå 4, Skien nivå 3 og Porsgrunn nivå 2. Samlet for fylket er risikonivået vurdert til 3. Det
vises til Statsforvalters redegjørelse.
Helsedirektoratet vurderer at det er forsvarlig, i tråd med Statsforvalters og de aktuelle kommunelegenes vurdering,
å ikke videreføre statlig regional regulering i kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble etter 3.6.21. Vi legger til grunn
at kommunene , som opplyst, beholder likelydende lokale forskrifter og legger til bestemmelser om blant annet
arrangementer og skjenking med mål om å begrense mobiliteten mellom kommunene.
Helsedirektoratet vurderer videre at en videreføring av covid-19-forskriften kap. 5B for Larvik kommune oppfyller
vilkårene i smittevernloven §§ 1-5 og 4-1. Det vises til at Larvik smittesituasjonen i Larvik er på risikonivå 4 og at det
er utbredt smittespredning i kommunen som det er behov for å få under kontroll.
Smittesituasjonen i Larvik og eventuell videreføring av tiltak vil bli revurdert på det regulære kommunemøtet i fylket
med Statsforvalteren 09.06.21. Det vurderes derfor hensiktsmessig å forlenge tiltakene for Larvik til og med
10.06.21.

Anbefaling og konklusjon
Helsedirektoratet anbefaler at statlig regional regulering etter covid-19-forskriften for kommunene Skien, Porsgrunn
og Bamble ikke videreføres etter 03.06.21 kl. 24.00.
Helsedirektoratet anbefaler videreføring av statlig regulering etter covid-19-forskriften kapittel 5B for Larvik
kommune, med varighet til 10.06.21 kl. 24.00.

Vedlegg: Epidemiologisk situasjonsrapport for fylket, referat fra møtet med kommunene, utkast til forskrift i
Grenlandkommunene og vedtak i formannskapet i Larvik, som beskrevet av statsforvalter.
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COVID-19

Epidemiologisk situasjonsrapport
for
Vestfold og Telemark, uke 21
01. juni 2021

Epidemiologisk situasjonsbilde og risikonivå for Vestfold og Telemark
Samlet risikonivå i fylket vurderes til risikonivå 3. Larvik vurderer risikonivået til 4 (utbredt
spredning) mens risikonivået i Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Færder, Skien og MidtTelemark er vurdert til 3 (økende spredning). Det rapporteres om økende smitte fra uke 21 til
22 fra Sandefjord, Tokke og Vinje kommuner. Holmestrand rapporterer om mange med ukjent
smittevei.
Etterregistrering i Sykdomspulsen vil føre til at tallene vil øke noe.
























Det var 272 smittetilfeller i uke 21 mot 467 tilfeller i uke 20
Uke 21 hadde 175 smittetilfeller per 100 000 innbyggere siste 14 dager mot 221 uken før
10267 personer testet seg i uke 21 (2,6% positive) mot 11825 uken før (3,9% positive)
9/ 23 kommuner har over 50 tilfeller pr 100 000 innbyggere og over 10 tilfeller siste 14 dager
Nye innleggelser per 100 000 innbyggere siste 14 dager har steget fra 5,5 til 6,9
Trend i antall nye tilfeller er vurdert av FHI 31.05 til «usikker»
Risikonivået i Larvik er vurdert til 4. Færder, Skien og Midt-Telemark vurderer sitt risikonivå til 3.
Horten og Porsgrunn vurderer sitt risikonivå til 2. Øvrige kommuner vurderer at de ligger på
risikonivå 1
Pr 01.06 har Holmestrand og Sandefjord videregående skoler på rødt nivå i trafikklysmodellen,
mens Larvik har barneskoler på rødt nivå
Flere kommuner har gjennomført eller planlegger massetesting i skolene
Det er innført nasjonalt tiltaksnivå 5B i Skien, Porsgrunn, Bamble og Larvik. Skien, Porsgrunn og
Bamble har i tillegg likelydende lokale forskrifter deriblant forbud mot organisert fritidsaktivitet for
de eldre enn 13 år, antallsbegrensinger ved begravelser og bisettelser, krav til smittevernfaglig
forsvarlig drift ved serveringsteder, kapasitetsbegrensninger i kollektivtrafikken og restriksjoner
ved private sammenkomster
Holmestrand, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Kragerø, Nome og Midt-Telemark har pr 01.06 lokale
forskrifter om påbud om munnbind
Holmestrand og Tønsberg har pr 01.06 lokale forskrifter om restriksjoner for treningssentre
Holmestrand, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Kragerø, Nome og Midt-Telemark har pr. 01.06 lokale
forskrifter om restriksjoner for arrangementer
Tønsberg og Holmestrand har pr 01.06 lokale forskrifter om stenging av enkelte virksomheter
deriblant lekeland og bingohaller
Holmestrand har pr 01.06 påbud om hjemmekontor og restriksjoner for serveringssteder
Holmestrand og Larvik har pr 01.06 lokale forskrifter om stans av organisert fritidsaktivitet
Holmestrand, Larvik og Sandefjord har pr 01.06 lokale forskrifter om restriksjoner i private
sammenkomster
Tønsberg, Nome, Holmestrand og Midt-Telemark har pr. 01.06 lokale forskrifter om begrensninger
i skjenketiden
Videre håndtering av situasjonen i fylket vurderes fortløpende og i kommunemøte 02.06

Kilder: Sykdomspulsen 31.05. kl. 11.30, rapportering fra kommunene til Statsforvalteren 02.06
Vedlegg: Risikovurderinger, smittede siste døgn og siste 14 døgn, smittede totalt, vaksinasjonsstatus og informasjon
(datagrunnlag/ system for egenvurdering av risikonivå og tiltak) vises i «Smitte- og vaksinasjonskartløsning», lenke:
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/0afb5b5e4a9746d5a16530f7bdd3bdad

Møtereferat
Møte

Beredskapsmøte med kommunene

Deltakere

Statsforvalteren, kommunen, FHI, Hdir og Heimevernet

Sted og tid

02.06.2021

Referent

Kristin T. Olsen

Sak

Referat

Oppfølging

Epidemiologisk sit.rap.
og risikovurdering:

Lokale forskriftene i Holmestrand tilsvarer 5B og Tønsberg
tilsvarer 5C.

Drøfting av nasjonale
tiltak:

Larvik, Porsgrunn og Skien utgår i morgen (03. juni) Bedt om
videreføring frem til 9. juni. Kommuneoverlegene ønsker å gå
over på lokale forskrifter.
Larvik: Fallende smittetall, men risikonivå 4, anmoder om å
fortsette på tiltaksnivå 5b frem til 9.juni.
Skien: Risikonivå 3. Gå bort fra 5B, men beholde lokale
forskrifter utover de nasjonale reglene. Eks. arrangementer,
skjenking.
JH: Anbefalingen følger til FHI og Hdir
Porsgrunn: Ønsker å ta bort 5B og heller ha lokale regler i en
overgangsperiode. Lokale forskrifter som blir like som i Skien.
Bamble: Ønsker lokale forskrifter som gradvis trapper ned
tiltaksnivået.
Statsforvalteren: Strategien i de gjeldende kommunene skal
håndteres lokalt. Ser ikke ut som noen andre kommuner
ønsker å være med i vurderingen.
Hdir: Registrerer det som er spilt inn. I besvarelsene ønsker de
at mobilitet blir adressert. Betraktning av TISK kapasitet i
Larvik.
Porsgrunn: Det ligger inn mobilitet, så det er grunnen til at vi
ikke åpner opp.
FHI: Støtter kommunenes vurdering; Skien, Porsgrunn og
Bamble. Støtter planen for gradvis nedtrapping av tiltak. Blir en
liten sak for Larvik, men de bør og kan holde litt strengere på
tiltakene litt lenger. Må ikke være 5B nødvendigvis, men bør
være lokale forskrifter som tilsvarer.
Statsforvalteren: Sender frem en anbefaling i løpet av dagen.

Helseberedskap:

Veilederen er revidert. Ønsker at kommunene skal reklamere
for smittestopp appen.
Skien: Holder på med massetesting i skolene.

Beredskap:

Karantenehotell: Tilbudet var ikke tilstrekkelig – fredag. Målet
er å komme med over 500 plasser. Om dette er tilstrekkelig er
vanskelig å si. Se oversikten i Power Point. Det krever mye av
kommunene, så valgt å holde igjen i Horten, Holmestrand
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Ny
rapporteringsløsning:

Første rapporten blir 14. juni. Tilbakemeldingene er gode.
Kommunene skal ha innsyn til hverandres dokumentasjon.
Vært OBS på at det er mange nye spørsmål, så ta en titt før
rapporteringen.

Innreise lystfartøy:

Skal levere en anbefaling til DSB om innreise kontroll på
lystfartøy gjennom sommeren. Anbefalt Kristiansand,
Sandefjord. SF ber om at det blir Tønsberg som bli
ankomsthavn. Bakgrunnen er at Sandefjord har betydelige
regionale oppgaver. SF har en dialog med politiet. Halden ligger
inne.

Heimevernet om
øvelser:

Øve på forsvar i bygd og by må øves på også i en
smittesituasjon. Under pandemien har Heistadmoen hatt en
tett og god dialog med helse. Gjennomføring av øvelser har
vært grundig diskutert. Håper ta kommunen har forståelse for
at HV er avhengig av å gjennomføre trening. Dialog med Sørøst-politidistrikt om Heimevernet trenger å bistå politiet
gjennom sommeren. God plan som er drøftet med
samfunnshelse og er godt rustet for å håndtere hvis en
situasjon skal oppstå. Ønsker ikke å påføre kommunene eller
helsevesenet unødvendig risiko.
Sandefjord: har full støtte.
Drangedal: Støtter Heimevernet fult ut og stor tillit til at
aktiviteten kan gjennomføres på en god måte.

Medbyggerne:

Holdt et innlegg.

Eventuelt:

Fylkeslegen - streik: helsevesenet og skolene i to av
kommunene som streiker; Tønsberg og Porsgrunn. Det kan by
på problemer hvis barnehagene stenger helt ned. Hvis det er
noen av de andre kommunene som får problemer når det
gjelder å drifte helsevesenet så ønsker Statsforvalteren en
tilbakemelding på det.
Statsforvalteren vil komme tilbake til en plan for sommeren
ang. møter osv.

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark | Møtereferat 02.06.2021| side 2

Lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i XX kommune,
Vestfold og Telemark
Hjemmel: Fastsatt av Bamble formannskap 3. juni 2021 etter fullmakt fra Bamble
kommunestyre 21. desember 2020, sak 128/20, med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om
vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.
§ 1 Formål og virkeområde
Forskriftens formål er å fastsette lokale smitteverntiltak for å hindre eller begrense spredning
av koronasmitte (SARS-CoV-2) gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og gjennom
dette forebygge sykdom og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og
omsorgstjenesten. Forskriften skal også bidra til å redusere risiko for at smitte fra andre steder i
landet gir utbrudd i XX. Forskriften gjelder i XX kommune.
§ 2 Besøk i eget hjem
Det er forbud mot flere enn 10 på besøk i privat hjem, hage, hytte.
Selv om antallet gjester er ti eller færre, skal gjestene holde minst 1 meters avstand til
hverandre.
Personer som er beskyttet mot koronasykdom skal ikke regnes med i antallet på ti personer.
Som beskyttet regnes fullvaksinerte personer, personer som har vært vaksinert med én dose i minst
tre uker og de som har hatt koronasykdom de seks siste månedene.
Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes uavhengig av
antallsbegrensningen over, med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
§ 3 Arrangementer og private sammenkomster
Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.
a. Private arrangement: maksimalt 10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat
sammenkomst (som regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstav d og f).
Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes uavhengig av
antallsbegrensningen over, med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. 50
personer kan samles ved begravelser, bisettelser og seremonier ved grav.
Som arrangement regnes ikke private sammenkomster
1. med 10 eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig
holdes åpent for allmennheten.
2. som kun er for medlemmer av samme husstand.
b. Innendørs offentlig arrangement: Maksimalt 30 personer på innendørs arrangement (som
regulert i covid-19 forskriftens §13 første ledd bokstavene a-e), likevel:
1. 50 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
2. 50 personer på idretts –eller kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører
samme kommune.
c. Utendørs arrangement: Maksimalt 50 personer på utendørs arrangement (som regulert i §13
første ledd bokstavene a-e), likevel maksimalt 100 personer hvor alle i publikum sitter på
faste, tilviste plasser.

§ 4 Skjenking og servering
Servering av alkohol skal skje ved bordservering og gjester skal ikke slippes inn etter kl. 22.00,
og skjenkingen skal opphøre kl. 22.00.
Maksimalt 5 personer rundt et bord, unntak for familier som overskrider dette antallet. Hvert
bord regnes som en kohort, og det skal være minst 2 meter mellom alle kohorter. Dette gjelder også
utendørs.
Serveringsstedet skal ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 10 personer.
Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det
skal være sitteplasser til alle gjester.
§ 5 Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved visse typer virksomheter
Følgende virksomheter og steder skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig
forsvarlig:
a. Treningssentre (innendørs tillates grupper på inntil 10 personer, og utendørs grupper på
inntil 20 personer, så lenge alle kan holde minst to meters avstand).
b. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
c. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
d. Museer.
e. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
f. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter
som samler mennesker innendørs.
Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at alle kan holde
minst 2 meters avstand, og fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i
lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Avstandskravet gjelder også utendørs. Det
skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.
Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og
fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år og for organisert trening innendørs og
utendørs for toppidrettsutøvere. Barn og unge under 20 år og toppidrettsutøvere er unntatt fra
avstandskravet.
§ 6 Plikt til å bruke munnbind
Munnbind skal brukes i alle offentlige rom innendørs og i begravelser og på offentlige
kommunikasjonsmidler, herunder taxi og i butikker/kjøpesentre. Barn under 12 år og de som av
medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind er fritatt for dette.
Plikten til å bruke munnbind gjelder heller 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.
§7 Påbud om hjemmekontor
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal
gjennomføres i virksomheten.
§ 8 Ansvar
XX kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

Gjelder Porsgrunn

§ 9 Fullmakter
Kommunedirektøren gis fullmakt til videreføring av forskriften dersom dette anses hensiktsmessig og
forsvarlig ved utløpsdato.
§ 10 Ikrafttredelse og varighet
Forskriften gjøres gjeldende fra 4. juni 2021 kl.00.00 og gjelder til 17. juni 2021 kl.23.59.

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Skriftlig behandling
01.06.2021
Kl. 12:30

Merknader:
Ekstraordinært møte for utvidelse av forskrift Covid 19.
Følgende medlemmer møtte
Elin Nyland
Harald Ivar Schrøder
Rune Høiseth.
Erik Andreas Sørensen
Per Manvik
Randi Kristine Andersen
Birgitte Gulla Løken
Erik Bringedal.
Olaf Holm
Hallstein Bast
Olav Nordheim
Sigrid Irgens Hokstad
Gunnar Eliassen

Parti
AP
AP
AP
BL
FRP
FRP
H
H
KRF
MDG
SP
SP
SV

Underskrifter:

Elin Nyland

Erik Bringedal
ordfører

Erik Andreas Sørensen
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Sakstittel
Covid 19 - Forlengelse forskrift - utvidet smittevernstiltak

075/21: Covid 19 - Forlengelse forskrift - utvidet smittevernstiltak
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Formannskapet vedtar forlengelse av midlertidig forskrift om fritidsaktiviteter, besøk i eget hjem
mv.
2. Forskriften trer i kraft fra 4. juni og gjelder til og med 9. juni
3. Formannskapet anbefaler å opprettholde statlig vedtak 5 B frem til og med 9. juni.

Formannskapet 01.06.2021
Behandling
Saken ble behandlet ved skriftlig tilslutning til følgende betingelser:
1. Formannskapets medlemmer gir sin tilslutning til skriftlig behandling av saken.
2. Saken skal kunne vedtas ved skriftlig behandling, kreves det at samtlige medlemmer av
formannskapet stemmer for kommunedirektørens forslag.
Samtlige kommunestyremedlemmer ga sin tilslutning til begge punkter, og kommunedirektørens
forslag ble enstemmig vedtatt.

FSK - 075/21 Vedtak
1. Formannskapet vedtar forlengelse av midlertidig forskrift om fritidsaktiviteter, besøk i eget hjem
mv.
2. Forskriften trer i kraft fra 4. juni og gjelder til og med 9. juni
3. Formannskapet anbefaler å opprettholde statlig vedtak 5 B frem til og med 9. juni.
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