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Helsedirektoratet anbefaler at den nasjonale reguleringen av tiltak i samsvar med covid-19forskriften kapittel 5A nedjusteres til 5B for kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg,
Færder, Sandefjord og Larvik.
Tiltakene anbefales iverksatt fra 12.04.2021 kl. 00.00, med varighet til 22.04.2021 kl. 24.00.
Kommunene har alle gjennomført lokale situasjonsvurderinger, og ønsker tiltak i tråd med det
ovenstående.
Kommunene må til enhver tid i tillegg konkret vurdere behovet for lokale råd og tiltak, og for
samordning av tiltak for å redusere mobiliteten på tvers av kommunene.

Anbefalingen er i samsvar med FHIs vurdering, Statsforvalters anmodning og kommunenes
egne ønsker og vurderinger.
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Anbefaling om nedjustering av nasjonale tiltak etter covid-19 forskriften
til kapittel 5B for kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder,
Sandefjord og Larvik fra 12.04.2021 kl. 00.00

Oppsummering






Helsedirektoratet anbefaler at den nasjonale reguleringen av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften
kapittel 5A nedjusteres til 5B for kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik.
Tiltakene anbefales iverksatt fra 12.04.2021 kl. 00.00, med varighet til 22.04.2021 kl. 24.00.
Kommunene har alle gjennomført lokale situasjonsvurderinger, og ønsker tiltak i tråd med det ovenstående.
Kommunene må til enhver tid i tillegg konkret vurdere behovet for lokale råd og tiltak, og for samordning av
tiltak for å redusere mobiliteten på tvers av kommunene.
Anbefalingen er i samsvar med FHIs vurdering, Statsforvalters anmodning og kommunenes egne ønsker og
vurderinger.

Bakgrunn
Eksisterende statlige tiltak etter covid-19 forskriften i ovennevnte kommuner i Vestfold og Telemark har varighet
frem til og med 11. april.
Det ble den 09.04.21 gjennomført møte i regi av Statsforvalter i Vestfold og Telemark med bakgrunn i situasjonen i
kommunene i området. FHI og Helsedirektoratet var invitert til møtet. Det ble i møtet gitt en beskrivelse av den
aktuelle situasjonen fra Statsforvalter, og de berørte kommunene redegjorde deretter for situasjonen i sin
kommune. Samlet risikonivå i fylket vurderes fortsatt til 3. I aktuelle kommuner vurderes smittenivået til fortsatt å
være høyt, men sannsynlig synkende. Situasjonen er fortsatt usikker etter påskeferien da man har hatt lavere
testaktivitet den siste tiden.
Helsedirektoratet har etter møtet mottatt en anmodning fra Statsforvalter i Vestfold og Telemark om at tiltaksnivået
i kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik nedjusteres fra kapittel 5A til kapittel 5B
frem til og med 22. april. Anmodningen er begrunnet i at kommunene ser god effekt av tiltak etter kapittel 5A, men
at situasjonen nå er stabil og antatt synkende, og tiltak etter kapittel 5B anses nå å være forsvarlig. Dette er i tråd
med kommunenes egne ønsker og vurderinger.

Statsforvalters vurdering og anmodning
Fra møtet referer Statsforvalter om situasjonen i hver enkelt kommune:
"Sandefjord kommune: Situasjonen er stabil, antakelig litt fallende smittesituasjon. Fortsatt stabilt hva
gjelder villsmitte, lite av dette. Ser ikke grunnlag til å videreføre 5A. Har hatt formøte, og er innstilt på å gå til
5B dersom kommunene rundt oss ønsker dette. Nivå på skolene vil vi vurdere litt etter vi hører hva de andre
kommunene gjør, men det er avtalt at VGS skal være på rødt nivå denne uken. Mye vaksinering i tiden
fremover, som også bedrer situasjonen.
Tønsberg kommune: Positiv utvikling med færre positive tester. Har hatt litt lite testing denne uka, som gjør
at vi fremdeles er litt usikre. Men vi mener at forholdsmessige hensyn krever at vi beveger oss litt mot et
åpnere samfunn, og ønsker fortsatt regional samordning. Ønsker å forsøke 5B for en 14-dagers periode.

Færder kommune: Mye av det samme som Tønsberg. Ingen smittetilfeller i går, og trenden er fallende. Vi
mener det er lurt å gå til 5B nå, har ikke diskutert lengde enda. Vi vil da ikke videreføre lokale forskrifter rundt
camping og gjestehavner. Litt likt som Tønsberg, antall som tester seg er lavt, som gir noe usikker
informasjon.
Horten kommune: Begynner å få stabilt lave tall. Mener det er uforholdsmessig å være i 5A. Ønsker å drøfte
tidspunkt for å gå over i nasjonale tiltak, disse er også inngripende per i dag. I og med at mye av smitten før
påske var knyttet til barnehager og skoler, ønsker vi rødt nivå i disse en uke til. Krevende for disse å bytte
mellom nivåene.
Holmestrand kommune: Har også hatt stabile tall denne uka, og ønsker å gå ned til 5B. Vi har ikke diskutert
varighet, men ønsker minimum én uke. Har ikke tatt avgjørelser om skoler, men synes det Horten sier høres
fornuftig ut. Det har fungert tidligere at Drammen har hatt strengere nivå enn Holmestrand, så tror at dette
skal gå greit.
Larvik kommune: Larvik har utfordringer med mikrofon, men skriver i chatten «OK med 5B».
Statsforvalter konkluderer med at alle aktuelle kommuner ønsker en overgang til tiltaksnivå etter kapittel 5B og
støtter dette. Kommunene ønsker en varighet av tiltaksnivået samordnet med Grenlandskommunene. Statsforvalter
går derfor inn for at tiltaksnivå etter kapittel 5B varer til og med 22. april.

Folkehelseinstituttets vurdering
Folkehelseinstituttet var til stede på møtet 09.04.2021. De hadde samme oppfatning av smittesituasjonen som
kommunene selv og mener at smittetrykket ligger på nivå med kommunene i Grenlandsområdene som allerede har
gått over til tiltak etter kapittel 5B. Folkehelseinstituttet støtter derfor Statsforvalters anmodning.

Helsedirektoratets vurdering og anbefaling
Behovet for regionale, koordinerende eller lokale tiltak, jf. smittevernloven § 4-1 annet ledd
Etter smittevernloven § 4-1 annet ledd kan Helsedirektoratet treffe vedtak som nevnt i første ledd for hele landet
eller for deler av landet ved et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom og når det er avgjørende å få
satt tiltak i verk raskt for å motvirke overføring av sykdommen. Bruk av tiltakspakkene i covid-19 forskriften kap. 5AC bør vurderes i følgende situasjoner:





Der hastegraden gjør det nødvendig med rask og koordinert regulering, eller der vedtaksprosessene i
kommunene tar for lang tid.
Der kommuner med nokså like behov i samme region ønsker ulike tiltak.
Der det er tvil om hvorvidt tiltaksnivået i et område er tilstrekkelig til å slå ned smitten,
Dersom andre nasjonale hensyn tilsier det, eksempelvis kapasiteten i spesialisthelsetjenesten.

De nye virusvariantene er mer smittsomme og dominerer i de aktuelle kommunene. Regionen er preget av til dels
overlappende arbeidsmarked, og kjennetegnes av tett kontakt mellom mennesker, idet innbyggerne bruker tilbud på
tvers av kommunene i regionen. Det er behov for fortsatte koordinerte kontakt- og mobilitetsreduserende tiltak i
utbruddskommunene og deres nabokommuner. Det er stor intern mobilitet, både gjennom arbeid og for barn og
unge i skole og fritidsaktiviteter. Det er stor bruk av offentlig transport. Helsedirektoratets vurdering er derfor at
vilkårene i smittevernloven § 4-1 er oppfylt.

Særlig om valg av tiltaksnivå, forholdsmessighetsvurdering
Smittevernloven § 1-5 oppstiller grunnleggende vilkår for iverksetting av smitteverntiltak: Etter bestemmelsen skal
tiltak være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå
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tjenlige etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det også legges vekt på frivillig
medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.
Vi vet fra tidligere vurderinger at den britiske virusmutasjonen dominerer i regionen. Alle kommunene rapporterer
nå om mer stabil smittesituasjon og sannsynlig nedgang smittenivå, men det er fortsatt usikkerhet med hensyn til
påskeferiens innvirkning da testaktiviteten har gått ned. Det er lite smitte med ukjent smittevei.
I samsvar med anmodning fra Statsforvalter og anbefalingen fra FHI, og basert på situasjonen i kommunene,
vurderer Helsedirektoratet tiltaksnivå 5A nedjustert til 5B frem til og med 22.04.2021, sammenfallende med
Grenlandskommunene. Situasjonen er mer stabil enn tidligere, men fortsatt usikker slik at tiltak etter kapittel 5
fortsatt er nødvendig. Tiltakene etter kapittel 5A har hatt effekt slik at det nå anses å være forholdsmessig å
nedjustere til kapittel 5B.

Samlet anbefaling
Det anbefales at departementet innlemmer kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og
Larvik i covid-19-forskriften kapittel 5B når gjeldende regulering utløper 11.04.21 kl. 24, med varighet til 22.04.2021
kl. 24. Innen den tid vil det bli vurdert om tiltakene kan nedtrappes.

Vedlegg
Statsforvalters referat
Epidemiologisk situasjonsrapport
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210409 Møte med Vestfold-kommunene om
tiltak etter C19-forskriften etter 12.04
Introduksjon v/ statsforvalter Per Arne Olsen: Utgangspunktet for møtet er at de tidligere Vestfoldkommunene har en 5A-situasjon t.o.m. helgen, og ønsker en avklaring nå om hva som skjer videre.
Statsforvalteren ber HDIR om å foreta en helhetlig vurdering inkludert behov for samordning av tiltak
over fylkesgrenser, dersom situasjonen krever det.
Helsedirektoratet: Skal ha møte med Viken senere i dag etter møte med departementet og FHI i går
kveld. I møtene med Viken-kommunene, og etter konsultasjoner i går kveld, ligger det an til at
kommunene nord for Vestfold vil forbli i 5A, og tilsvarende for de store kommunene på andre siden
av fjorden. Dette er imidlertid usikkert, men vil bli klart senere i dag.
FHI: Det går inn i en tredeling av Viken. Noen kommuner under 5A, andre under 5B og noen uten
tiltaksnivå. Synes Vestfoldkommunene likner de som går inn under 5B, og vil være i samsvar med det
som er bestemt med Grenlandskommunene. Inntrykket er at det ser bra ut for de fleste Vestfoldkommunene.
SFVT vi ber om at grensesnittet vurderes helhetlig for Vestfold, Telemark og Viken før en endelig
avslutning tas.

Gjennomgang med kommunene:
Sandefjord kommune: Situasjonen er stabil, antakelig litt fallende smittesituasjon. Fortsatt stabilt hva
gjelder villsmitte, lite av dette. Ser ikke grunnlag til å videreføre 5A. Har hatt formøte, og er innstilt
på å gå til 5B dersom kommunene rundt oss ønsker dette. Nivå på skolene vil vi vurdere litt etter vi
hører hva de andre kommunene gjør, men det er avtalt at VGS skal være på rødt nivå denne uken.
Mye vaksinering i tiden fremover, som også bedrer situasjonen.
Tønsberg kommune: Positiv utvikling med færre positive tester. Har hatt litt lite testing denne uka,
som gjør at vi fremdeles er litt usikre. Men vi mener at forholdsmessige hensyn krever at vi beveger
oss litt mot et åpnere samfunn, og ønsker fortsatt regional samordning. Ønsker å forsøke 5B for en
14-dagers periode.
Færder kommune: Mye av det samme som Tønsberg. Ingen smittetilfeller i går, og trenden er
fallende. Vi mener det er lurt å gå til 5B nå, har ikke diskutert lengde enda. Vi vil da ikke videreføre
lokale forskrifter rundt camping og gjestehavner. Litt likt som Tønsberg, antall som tester seg er lavt,
som gir noe usikker informasjon.
Horten kommune: Begynner å få stabilt lave tall. Mener det er uforholdsmessig å være i 5A. Ønsker å
drøfte tidspunkt for å gå over i nasjonale tiltak, disse er også inngripende per i dag. I og med at mye
av smitten før påske var knyttet til barnehager og skoler, ønsker vi rødt nivå i disse en uke til.
Krevende for disse å bytte mellom nivåene.
Holmestrand kommune: Har også hatt stabile tall denne uka, og ønsker å gå ned til 5B. Vi har ikke
diskutert varighet, men ønsker minimum én uke. Har ikke tatt avgjørelser om skoler, men synes det

Horten sier høres fornuftig ut. Det har fungert tidligere at Drammen har hatt strengere nivå enn
Holmestrand, så tror at dette skal gå greit.
Larvik kommune: Larvik har utfordringer med mikrofon, men skriver i chatten «OK med 5B».
SVFT: Alle kommunene ønsker altså 5B. Noen problemstillinger som fremdeles henger:
1) Varighet 2) Tiltaksnivå i skoler/barnehager
Skoler/barnehager: Dette tas i eget møte.
Varighet:
SFVT: FHI har anbefalt for Viken en varighet på 2-3 uker. Granlandskommunene har varighet på sine
tiltak frem til 22. april. Lurt med samordning av varighet. Hvilket av disse alternativene bør vi velge?
Tønsberg kommune: Enig i samkjøring med Grenlandskommunene, og velge varighet frem t.o.m 22.
april.
De resterende Vestfolds-kommunene støtter Tønsbergs forslag.

Spørsmål fra Horten kommune: Butikkene trenger dagen i dag til å forberede seg til åpning på
mandag. Kan vi formidle anbefalingen fra SF?
Per Arne Olsen: Statsforvalteren kommer til å anbefale at kommunene går over til 5B fra
mandag av. Dette kan kommunene kommunisere ut. Men vi venter til kl. 11 så de
kommunene som skal gjennomføre formannskapsmøter kan gjøre dette først.
SFVT ønsker epost med tilbakemelding om standpunkt til formannskapet i kommunene som vi kan
legge ved anbefalingen.

Kommentarer:
Hdir: Når det gjelder barn og unge: I flere kommuner nord for Vestfold er det barn og unge som står
for mye av smitten. Uten rødt nivå kan det være vanskelig å håndtere smitten uten at hele skoler går
i karantene.
FHI: Synes dette er kloke vurderinger, og 22. april høres ut som et godt utgangspunkt. Vi stiller gjerne
opp med vår skolegruppe dersom det blir et møte om skolesituasjonen.

Diskusjon i forlengelse av møtet
Skoler: Kommunene var enige om å ha små kohorter for barnehager og grunnskoler. Videregående
skoler var gjennomgående på rødt.
Camping og gjestehavner: Kommunene har egne regler som videreføres ut neste uke.
VTFK Informerte om at lønnsoppgjøret som var i gang kan ramme all busstrafikk, og at dette kan skje
allerede fra søndag morgen.

COVID-19

Epidemiologisk situasjonsrapport
for
Vestfold og Telemark, uke 14
06.april 2021

Epidemiologisk situasjonsbilde og risikonivå for Vestfold og Telemark
Samlet risikonivå i fylket vurderes til et fortsatt risikonivå 3. Det generelle risikonivået
rapporteres fra kommunene som stabilt eller synkende. Risikonivå og antall smittetilfeller er
derimot fortsatt høyt, spesielt i flere av Vestfold- og Grenlandskommunene. Det er økende
smitte fra uke 12 til 13 i Skien, Notodden, Midt- Telemark og Porsgrunn, ellers rapporterer
kommunene om stabil, synkende eller ingen smitte. Tønsberg, Færder og Vinje kommuner
rapporterer om mange eller flere smittede med ukjent smittevei.
Kunnskapsgrunnlaget gjennom helligdagene antas å være noe mangelfullt på bakgrunn av
endret mobilitet, forsinkelse i registrering og redusert testing.



















Det var 193 smittetilfeller i uke 13 mot 327 tilfeller i uke 12
Uke 13 hadde 124 smittetilfeller per 100 000 innbyggere siste 14 dager mot 180 uken før
7055 personer testet seg i uke 13 mot 12135 uken før
Andel positive blant de som testet seg var 2,7 % i uke 13, likt som uken før
9 av 23 kommuner, 39,1 %, har mer enn 50 smittetilfeller per 100 000 innbyggere og flere enn 10
smittetilfeller siste 14 dager
Nye innleggelser per 100 000 innbyggere siste 14 dager har sunket fra 5,9 til 4,3
Trend i antall nye tilfeller er modellert 31.03 av FHI til synkende og reproduksjonstall (R) 0,5
Britisk virusvariant utgjør mesteparten av smitten i fylket
Risikonivået i Tønsberg er vurdert til 4. I Holmestrand, Færder, Horten, Sandefjord, Porsgrunn
Skien, Drangedal og Kragerø er risikonivået vurdert til 3. Tinn og Bamble vurderer sitt risikonivå til
2. Øvrige kommuner vurderer at de ligger på risikonivå 1
Tønsberg, Larvik, Færder og Horten har grunnskoler, videregående skoler og barnehager på rødt
nivå i trafikklysmodellen mens Sandefjord og Holmestrand har grunnskoler og videregående
skoler på rødt nivå. I Kragerø, Porsgrunn, Bamble og Skien er videregående skoler på rødt nivå
Etter anmodning fra Statsforvalteren, har Regjeringen innført tiltaksnivå 5A (særlig høyt tiltaksnivå)
i Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan
Vinje, Nome, Kragerø, Midt-Telemark, Hjartdal, Tinn, Drangedal og Notodden har lokal forskrift om
påbud om munnbind innendørs i det offentlige rom
Sandefjord, Kragerø, Færder, Tønsberg og Holmestrand har pr 6.4 kl. 15 lokal forskrift som
regulerer turisme, deriblant bestemmelser som regulerer campingplasser, gjestehavner eller
oppstilling av bobil
Flere kommuner har innført tiltak i forbindelse med turisme og råd om bruk av munnbind for
helsepersonell
Videre håndtering av situasjonen i fylket vil bli vurdert fortløpende og i kommunemøte 07.04

Kilder: Sykdomspulsen 06.04. kl. 14.00, rapportering fra kommunene til Statsforvalteren 06.04
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

