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Anbefaling om innføring av nasjonale tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5B for 
kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan fra 09.04.2021 kl. 00.00 til 22.04.2021 kl. 24 

Se vedlagte anbefaling. 
 
Oppsummering 

 Helsedirektoratet anbefaler at kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan i Vestfold og 
Telemark fylke som pr. i dag er omfattet av reguleringene i covid-19-forskriften kapittel 5A, 
overføres til kapittel 5B. 

 Tiltakene anbefales iverksatt fra 09.04.2021 kl. 00.00, med varighet til 22.04.2021 kl. 24. 

 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.  

 Det ble avholdt et ekstra møte mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalter 
for å avklare situasjonsforståelsen.  
 

Anbefalingen er i samsvar med FHIs vurdering, Statsforvalters anmodning og kommunenes egne ønsker 
og vurderinger. 
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Anbefaling om innføring av nasjonale tiltak etter covid-19 forskriften 

kapittel 5B for kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan fra 

09.04.2021 kl. 00.00 til 22.04.2021 kl. 24 

 

Oppsummering 
 Helsedirektoratet anbefaler at kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan i Vestfold og Telemark fylke 

som pr. i dag er omfattet av reguleringene i covid-19-forskriften kapittel 5A, overføres til kapittel 5B. 

 Tiltakene anbefales iverksatt fra 09.04.2021 kl. 00.00, med varighet til 22.04.2021 kl. 24. 

 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.  

 Det ble avholdt et ekstra møte mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalter for å avklare 
situasjonsforståelsen.  

 Anbefalingen er i samsvar med FHIs vurdering, Statsforvalters anmodning og kommunenes egne ønsker og 
vurderinger.  

 

Bakgrunn 
 
Eksisterende statlige tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5A i ovennevnte kommuner i Vestfold og Telemark har 
varighet frem til og med 8. april.  
 
Det ble den 07.04.21 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 med nabokommuner redegjorde deretter for 
situasjonen i sin kommune. Helsedirektoratet har etter møtet mottatt en anmodning fra Statsforvalter i Vestfold og 
Telemark om at det for kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan om at det særlig høye tiltaksnivået etter 
kapittel 5A nedjusteres til kapittel 5B til og med 22. april. Situasjonen i disse kommunen beskrives som fortsatt noe 
ustabil, men med redusert smitteforekomst i forhold til før påske. Dette er i tråd med kommunenes egne ønsker og 
vurderinger.  
 
På grunn av skriftlig tilbakemelding etter møtet om at kommunenes beslutning om å anbefale nedjustering til tiltak 
etter kapittel 5B gikk imot kommuneoverlegenes anbefaling om fortsatt tiltak etter kapittel 5A, ble det avholdt et 
ettermøte 7. april kl. 19.30 mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statsforvalter. Statsforvalter 
redegjorde for at de hadde gjort en grundig vurdering av kommunelegenes innspill opp mot ordførerens ønsker, 
sammenholdt med Folkehelseinstituttets vurdering om at smittesituasjonen i de aktuelle kommunene er godt nok 
kontrollert til at kapittel 5B kan anbefales.  

Statsforvalters vurdering og anmodning 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark møtte i dag, onsdag 7. april, kommunene i fylket for å diskutere 

videreføring eller endring av statlig fastsatte tiltaksnivå for kommunene i fylket. Eksisterende tiltaksnivå for 

de tidligere Vestfold-kommunene løper frem til og med 11. april, og frem til og med 8. april for de fire 

kommunene i Grenland. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet deltok på møtet. Kommunene presenterte 

en oppdatert status for egen kommune og fremmet anbefalinger i møtet for videre anbefalinger. 
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Fortsatt er kunnskapsgrunnlaget for effekter etter mobilitet og ferieavvikling i påsken noe mangelfull. I tillegg 

har det betydning for tiltaksnivået i flere kommuner hvilket tiltaksnivå kommunene i Viken vil videreføre. 

HDIR informerte om at det vil gjennomføres et tilsvarende møte i Viken i morgen, torsdag 8. april.  

Basert på informasjon og vurderinger som fremkom i møtet er Statsforvalterens vurdering som følger.  

De tidligere Vestfold-kommunene (Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik) ønsker 

samordnede tiltaksnivå. Imidlertid ønsker kommunene at det gjennomføres en ny vurdering av tiltaksnivå 

etter 11. april på et møte fredag 9. april. Statsforvalteren vil invitere til et møte fredag kl. 08:00. På det 

tidspunktet vil det sannsynligvis være et mer oppdatert kunnskapsgrunnlag for mobilitet og smitteutvikling 

etter påske, og det vil være kunnskap om hvordan Viken vil videreføre tiltaksnivå. Statsforvalteren vil 

eventuelt fremme en ny anbefaling fredag 9. april dersom kommunene ønsker videreføring av statlig 

fastsatte tiltaksnivå etter den 11. april. 

For de fire kommunene i Grenland (Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan) var det et ønske om fortsatt 

samordnede tiltaksnivå for kommunene. Kommuneoverlegene i de fire kommunene ønsker at særlig høyt 

tiltaksnivå etter covid-19 forskriftens kapittel 5A videreføres slik at de synkroniseres med dato for tiltaksnivå i 

de tidligere Vestfold-kommunene. Kommunene Bamble, Skien og Siljan ønsker å gå over til høyt tiltaksnivå 

etter covid-19 forskriftens kapittel 5B med virkning fra fredag 9. april. Grunnlaget for dette er i fremste rekke 

smittesituasjonen og hensyn til forholdsmessighet for innbyggere, tjenester og næringsliv. Porsgrunn 

kommune ønsket å videreføre kapittel 5A frem til og med 11. april – samordnet med de tidligere Vestfold-

kommunene. Øvrige kommuner i Grenland og det tidligere Telemark vil fortsatt håndtere smittesituasjonen 

med egne lokale tiltak.  

Statsforvalteren anbefaler at Helsedirektoratet og FHI fremmer forslag til Helse- og omsorgsdepartementet 

om at det innføres høyt tiltaksnivå etter covid-19 forskriftens kapittel 5B for kommunene Bamble, Porsgrunn, 

Skien og Siljan med virkning fra og med fredag 9. april. Statsforvalterens vurdering er at dette er i tråd med 

de politiske vurderingene i flertallet av kommunene i Grenland. Grenland er et tett integrert bo og 

arbeidsmarked, noe som underbygger behovet for enhetlige tiltak. Særlig der ulike tiltaksnivå kan påvirke 

både mobilitet og innbyggernes forståelse. Statsforvalteren anbefaler at tiltaksnivå 5B videreføres frem til og 

med 22. april. Varighet og utløpsdato vil vurderes nærmere når det er mer klarhet i fortsatt nasjonale tiltak 

og statlig fastsatte tiltaksnivå for øvrige deler av fylket.  

Folkehelseinstituttets vurdering 

Oppsummering av Folkehelseinstituttets vurdering: 
 

 Kommunene i gamle Vestfold som er omfattet av kap 5A (Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord 
og Tønsberg) har god oversikt, men situasjonen vurderes som noe uavklart på grunn av nedgangen i antall 
personer som testet seg i påsken. De ønsker å utsette vurderingen av tiltaksnivået til fredag for å kunne 
inkludere utviklingen i antall tilfeller etter påske.   

 Kommunene i Grenlandsområdet som er omfattet av kap 5A (Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan) har god 
oversikt over situasjonen selv om noen av dem har opplevd en svak økning i antall tilfeller. Tre av 
kommunene ønsker å gå ned til tiltaksnivå 5B når forskriften går ut 8. april mens en kommune ønsker å bli 
værende på 5A over helgen. Kommuneoverlegene i de fire kommunene har i en felles uttalelse ønsket at 
tiltaksnivå 5A videreføres til over helgen. 

 Basert på foreløpig vurdering i samarbeid med kommunene anbefaler Folkehelseinstituttet at det gjøres en 
nedjustering for de fire Grenlandskommunene til tiltaksnivå 5B når nåværende forskrift går ut 8. april og at 
en ny vurdering av behovet for nasjonal regulering og av forholdsmessigheten av tiltakene gjøres for de 
andre kommunene i gamle Vestfold på fredag 9. april. 
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Helsedirektoratets vurdering og anbefaling 
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 
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. Bamble har nå synkende 
smittetrykk og så godt som alle tilfeller er kjente nærkontakter eller husstandsmedlemmer av allerede smittede. 
Porsgrunn har hatt økende smittetrykk i uke 13, men andel ukjent smittevei er betydelig redusert, selv om prøver fra 
5. og 6. april gir noe bekymring i forhold til mulig økning av ukjent smittevei. Skien har hatt et økende smittetrykk i 
uke 13, men andel ukjent smitte er betydelig redusert. Siljan har ikke hatt smitte siden tidlige i februar. Totalt sett i 
regionen vurderes situasjonen til å være mer under kontroll enn ved forrige vurdering 31. mars, selv om det fortsatt 
er en del usikkerhet i forhold til effekt på smitte av påskeferien. Samtidig er det et stort ønske om å samordne 
tiltakene innad i regionen, og tilpasse tiltak til nærliggende regioner, da man er bekymret for økt mobilitet dersom 
noen kommuner gjør store lettelser i tiltakene før andre. Kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, 
Sandefjord og Larvik har tiltak etter kapittel 5A til og med 11.04.2021 kl. 24.00, men de skal etter planen vurderes 9. 
april. Viken har også tiltak etter kapittel 5A med samme varighet; disse skal vurderes 8. april.  
 
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 allmenfarlig smittsom sykdom og når det er avgjørende å få 
satt tiltak i verk raskt for å motvirke overføring av sykdommen. 
 
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 
regionen. 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.  
 
På denne bakgrunnen og i tråd med det ovenstående, anbefaler Helsedirektoratet at kommunene Bamble, 
Porsgrunn, Skien og Siljan innlemmes i covid-19-forskriften kap. 5B når gjeldende regulering utløper, med varighet til 
og med 22.04.2021. Dette er i tråd med vurderingen gjort 31.03.2021 om å redusere tiltaksnivået til 5B dersom 
trenden med synkende smittetall fortsatte. En nedjustering av tiltaksnivået synes formålstjenlig, og vi vurderer at 
tiltaksnivået er forholdsmessig og nødvendig for kommunene med en varighet som beskrevet.  
 

Samlet anbefaling  
Det anbefales at departementet innlemmer kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan i covid-19-forskriften 
kapittel 5B når gjeldende regulering utløper 08.04.21 kl. 24, med varighet til 22.04.2021 kl. 24. Innen den tid vil det 
bli vurdert om tiltakene kan nedtrappes.  
 

 



   

 

Folkehelseinstituttet 
E-post: utbrudd@fhi.no 
Tlf.: 21 07 70 00 

Vurdering av smittesituasjon og tiltaksnivå for Vestfold og Telemark 

Covid-19-forskriften kapitler 5A, 5B og 5C regulerer forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner. 

Flere kommuner i Vestfold og Telemark har opplevd utbrudd av den engelske varianten av 

koronaviruset.  

Folkehelseinstituttets vurdering  

Oppsummering 

 Kommunene i gamle Vestfold som er omfattet av kap 5A (Færder, Holmestrand, Horten, 
Larvik, Sandefjord og Tønsberg) har god oversikt, men situasjonen vurderes som noe uavklart 
på grunn av nedgangen i antall personer som testet seg i påsken. De ønsker å utsette 
vurderingen av tiltaksnivået til fredag for å kunne inkludere utviklingen i antall tilfeller etter 
påske.   

 Kommunene i Grenlandsområdet som er omfattet av kap 5A (Bamble, Porsgrunn, Skien og 
Siljan) har god oversikt over situasjonen selv om noen av dem har opplevd en svak økning i 
antall tilfeller. Tre av kommunene ønsker å gå ned til tiltaksnivå 5B når forskriften går ut 8. 
april mens en kommune ønsker å bli værende på 5A over helgen. Kommuneoverlegene i de 
fire kommunene har i en felles uttalelse ønsket at tiltaksnivå 5A videreføres til over helgen. 

 Basert på foreløpig vurdering i samarbeid med kommunene anbefaler Folkehelseinstituttet 
at det gjøres en nedjustering for de fire Grenlandskommunene til tiltaksnivå 5B når 
nåværende forskrift går ut 8. april og at en ny vurdering av behovet for nasjonal regulering 
og av forholdsmessigheten av tiltakene gjøres for de andre kommunene i gamle Vestfold på 
fredag 9. april. 

Situasjonsbilde 

Etter fem uker med økning i antall meldte tilfeller på landsbasis, har det de to siste ukene (uke 12 og 
13) vært en nedgang. Sist uke var det en nedgang i de fleste fylker med unntak av Vestland, Nordland 
og Troms og Finnmark.  Det er fortsatt svært store geografiske forskjeller både mellom og innad i 
fylker.  
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Figur 1. Antall tilfeller per 100 000 innbygger per 14 dager etter fylke, uke 10 - 14. 

I Vestfold og Telemark har det vært en nedgang både i antall meldte tilfeller og andel positive blant 
de testede de siste to ukene. Se figur 2-6. 

 

Figur 2. Utvalgte indikatorer for smittetrend i Vestfold og Telemark, Sykdomspulsen, FHI.  

 

 

Figur 3. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Vestfold og Telemark per dag, MSIS for uke 10 – 14.  
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Figur 4. Antall tilfeller i Vestfold og Telemark fordelt pr uke, MSIS for uke 4 – 14 

 

Figur 5. Antall tilfeller i Vestfold og Telemark fordelt på kommune, MSIS uke 10 - 14. 

 



 

 

4 

 

  

Figur 6. Antall tilfeller per 100 000 innbygger per 14 dager i Vestfold og Telemark, MSIS uke 10 - 14. 
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Færder 

Kommunen har hatt en nedgang i antall tilfeller, men melder fremdeles om mange med ukjent 
smittekilde. Vurderer seg selv i risikonivå 3-4. 14-dagers insidens 137/100 000 innbyggere. 

Tiltak under 5A innført frem til 11.april. Kommunen ønsker å vente til fredag med å beslutte en 

eventuell endring i tiltaksnivå. 

 

Figur 7. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Færder per dag, MSIS for uke 10 – 14.  

Holmestrand 

Kommunen har hatt en nedgang i antall tilfeller, men andelen med ukjent smittekilde har økt til 20%. 
De har også opplevd en nedgang i antall personer som har testet seg i løpet av påsken og ønsker 
derfor å utsette beslutningen om endring i tiltaksnivå til fredag. På grunn av økt mobilitet i regionen 
ønsker de å ligge på samme nivå som resten. 

14-dagers insidens 92/100 000 innbyggere. 

Tiltak under 5A innført frem til 11.april. Kommunen ønsker å vente til fredag med å beslutte en 

eventuell endring i tiltaksnivå. 
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Figur 8. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Holmestrand per dag, MSIS for uke 10 – 14 

 

Horten 

Kommunen har fortsatt nedgang i antall tilfeller og har nå få tilfeller med ukjent smittekilde.  

14-dagers insidens 167/100 000 innbyggere. 

Tiltak under 5A innført frem til 11.april. Kommunen ønsker å vente til fredag med å beslutte en 

eventuell endring i tiltaksnivå. 

 

Figur 9. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Horten per dag, MSIS for uke 10 – 14 

 

Larvik 

Kommunen har hatt en nedgang i antall tilfeller, men er bekymret for at få personer har testet seg i 
løpet av påsken. Ligger på risikonivå 1 men på grunn av høy mobilitet i området ønsker de å ligge på 
samme nivå som omkringliggende kommuner.     

14-dagers insidens 36/100 000 innbyggere. 

Tiltak under 5A innført frem til 11.april. Kommunen ønsker å vente til fredag med å beslutte en 

eventuell endring i tiltaksnivå. 
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Figur 10. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Larvik per dag, MSIS for uke 10 – 14 

 

 

Sandefjord 

Kommunen hatt en nedgang i antall tilfeller den siste uken og rundt 10% av de smittede har ukjent 

smittekilde.   

14-dagers insidens 121/100 000 innbyggere. 

Tiltak under 5A innført frem til 11.april. Kommunen ønsker å vente til fredag med å beslutte en 

eventuell endring i tiltaksnivå. 

 

Figur 11. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Sandefjord per dag, MSIS for uke 10 – 14 
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Tønsberg 

Kommunen har hatt en nedgang i antall tilfeller. Fortsatt noen tilfeller med ukjent smittested. Det 

har vært rolig på testklinikkene i påsken, så tallgrunnlaget er usikkert. 

14-dagers insidens 177/100 000 innbyggere. 

Tiltak under 5A innført frem til 11.april. Kommunen ønsker å vente til fredag med å beslutte en 

eventuell endring i tiltaksnivå. 

 

Figur 12. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Tønsberg per dag, MSIS for uke 10 – 14 

 

Porsgrunn 

Kommunen har hatt en økning i antall tilfeller sist uke. Tidligere har det stort sett vært nærkontakter 

som tester positivt, nå flere med ukjent smittekilde. Ønsker i utgangspunktet å holde tiltaksnivå 5A 

over helgen slik kommuneoverlegene i de fire kommunene ønsker. 

14-dagers insidens 93/100 000 innbyggere. 

Tiltak under 5A innført frem til og med 8.april. Kommunen ønsker å vente til fredag med å beslutte 

en eventuell endring i tiltaksnivå. 
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Figur 13. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Porsgrunn per dag, MSIS for uke 10 – 14 

 

Skien 

Kommunen har hatt en stabil situasjon i antall tilfeller den siste uken og rundt 10% med ukjent 

smittekilde. Kommuneoverlegene i de fire Grenlandskommunene ønsker at 5A videreføres over 

helgen, mens det politisk er ønske om å gå til 5B nå.  

14-dagers insidens 120/100 000 innbyggere. 

Tiltak under 5A innført frem til og med 8.april. Kommunen ønsker tiltaksnivå 5B når nåværende 
forskrift går ut. 

 

Figur 14. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Skien per dag, MSIS for uke 10 – 14 

 

Siljan 

Kommunen har ikke hatt noen tilfeller så langt i mars og april. De ønsker å gå fra 5A til 5B så raskt 

som mulig over påske dersom smittesituasjonen tilsier dette i Grenlandsområdet. 
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Tiltak under 5A innført frem til og med 8.april. Kommunen ønsker tiltaksnivå 5B når nåværende 
forskrift går ut. 

Bamble 

Kommunen har en nedgang i antall tilfeller og stort sett kjente smittekilder. Ønsker å gå fra 5A til 5B.  

14-dagers insidens 178/100 000 innbyggere. 

Tiltak under 5A innført frem til og med 8.april. Kommunen ønsker tiltaksnivå 5B når nåværende 
forskrift går ut. 

 

 
 

Figur 15. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Bamble per dag, MSIS for uke 10 – 14 

 



Fra: Kaiser, Jan Helge <fmvejhk@statsforvalteren.no>  
Sendt: onsdag 7. april 2021 13:16 
Til: Beredskap Hdir <Beredskap.Hdir@helsedir.no> 
Kopi: Beredskap DSB <beredskap@dsb.no>; CIM - FMVT <fmvt@cim-products.no> 
Emne: Anbefaling om videreføring og endring av statlig fastsatte tiltaksnivå for Vestfold og Telemark 
 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark møtte i dag, onsdag 7. april, kommunene i fylket for å 
diskutere videreføring eller endring av statlig fastsatte tiltaksnivå for kommunene i fylket. 
Eksisterende tiltaksnivå for de tidligere Vestfold-kommunene løper frem til og med 11. april, og frem 
til og med 8. april for de fire kommunene i Grenland. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet 
deltok på møtet. Kommunene presenterte en oppdatert status for egen kommune og fremmet 
anbefalinger i møtet for videre anbefalinger.  
 
Fortsatt er kunnskapsgrunnlaget for effekter etter mobilitet og ferieavvikling i påsken noe mangelfull. 
I tillegg har det betydning for tiltaksnivået i flere kommuner hvilket tiltaksnivå kommunene i Viken vil 
videreføre. HDIR informerte om at det vil gjennomføres et tilsvarende møte i Viken i morgen, torsdag 
8. april.  
 
Basert på informasjon og vurderinger som fremkom i møtet er Statsforvalterens vurdering som 
følger.  
 
De tidligere Vestfold-kommunene (Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik) 
ønsker samordnede tiltaksnivå. Imidlertid ønsker kommunene at det gjennomføres en ny vurdering 
av tiltaksnivå etter 11. april på et møte fredag 9. april. Statsforvalteren vil invitere til et møte fredag 
kl. 08:00. På det tidspunktet vil det sannsynligvis være et mer oppdatert kunnskapsgrunnlag for 
mobilitet og smitteutvikling etter påske, og det vil være kunnskap om hvordan Viken vil videreføre 
tiltaksnivå. Statsforvalteren vil eventuelt fremme en ny anbefaling fredag 9. april dersom 
kommunene ønsker videreføring av statlig fastsatte tiltaksnivå etter den 11. april. 
 
For de fire kommunene i Grenland (Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan) var det et ønske om fortsatt 
samordnede tiltaksnivå for kommunene. Kommuneoverlegene i de fire kommunene ønsker at særlig 
høyt tiltaksnivå etter covid-19 forskriftens kapittel 5A videreføres slik at de synkroniseres med dato 
for tiltaksnivå i de tidligere Vestfold-kommunene. Kommunene Bamble, Skien og Siljan ønsker å gå 
over til høyt tiltaksnivå etter covid-19 forskriftens kapittel 5B med virkning fra fredag 9. april. 
Grunnlaget for dette er i fremste rekke smittesituasjonen og hensyn til forholdsmessighet for 
innbyggere, tjenester og næringsliv. Porsgrunn kommune ønsket å videreføre kapittel 5A frem til og 
med 11. april – samordnet med de tidligere Vestfold-kommunene. Øvrige kommuner i Grenland og 
det tidligere Telemark vil fortsatt håndtere smittesituasjonen med egne lokale tiltak.  
 
Statsforvalteren anbefaler at Helsedirektoratet og FHI fremmer forslag til Helse- og 
omsorgsdepartementet om at det innføres høyt tiltaksnivå etter covid-19 forskriftens kapittel 5B for 
kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan med virkning fra og med fredag 9. april. 
Statsforvalterens vurdering er at dette er i tråd med de politiske vurderingene i flertallet av 
kommunene i Grenland. Grenland er et tett integrert bo og arbeidsmarked, noe som underbygger 
behovet for enhetlige tiltak. Særlig der ulike tiltaksnivå kan påvirke både mobilitet og innbyggernes 
forståelse. Statsforvalteren anbefaler at tiltaksnivå 5B videreføres frem til og med 22. april. Varighet 
og utløpsdato vil vurderes nærmere når det er mer klarhet i fortsatt nasjonale tiltak og statlig 
fastsatte tiltaksnivå for øvrige deler av fylket.  
 
Vedlagt følger møtereferat, epidemiologisk situasjonsrapport for fylket og kommuneoverlegenes 
vurdering for de fire Grenlands-kommunene.  
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Smittevurdering Grenland 
 

Status for den enkelte kommune: 
 
Skien – Økende smittetrykk i uke 13, men andel med ukjent smittevei er betydelig redusert og lå i 
uke 13 på under 10 %. Smitte inn i flere store husstander forklarer mye av den økte smitten i uke 13.  
Hatt risikonivå N3 over 3 uker. 
 
Siljan – Har ikke hatt smitte siden tidlig februar. 
 
Porsgrunn – Økende smittetrykk i uke 13, men andel med ukjent smittevei er også her betydelig 
redusert. Prøver fra 05.-06.04 gir grunn til bekymring for videre stigning i smittetall og økning i antall 
med ukjent smittevei.  
 
Bamble – Synkende smittetrykk, så godt som alle tilfeller er nå kjente nærkontakter eller 
husstandsmedlemmer av allerede smittede.  
 

Totalvurdering: 

Det er Bamble kommune som har vært driveren i Grenland de siste ukene, her har man nå en 
avtagende trend, mens man i Porsgrunn og Skien har en noe stigende trend. Samtidig ser man jevnt 
over at antallet med ukjent smittevei er blitt betydelig lavere. Dette i seg selv er positivt og kan 
indikere en lettelse i tiltak.  
 
På den andre siden er uke 13 påskeuken. Historisk sett har man sett en økning i smitte etter 
ferieperiodene tidligere. Det har også vært betydelig lavere antall som har testet seg i påskeuken enn 
i ukene før påske. Dette gjør at man må bruke tallene for uke 13 med stor varsomhet da dette ikke 
tilsvarer en normaluke for de fleste innbyggerne. Resultatet av påskefeiringen vil man først se om en 
ukes tid. Og en avgjørelse her og nå blir på noe sviktende grunnlag. 
 
Regionalt ser man en god nedgang i antall tilfeller i Vestfold over tid som også avhjelper situasjonen i 
Grenland noe.  
 

Konklusjon: 

Kommuneoverlegene i Grenland vurderer situasjonen slik: Bamble har nå et synkende risikonivå som 
virker reelt, Skien er usikkert med flat til økende trend mens Porsgrunn har økende trend. Samtidig er 
ikke resultatene fra påsken kommet med i vurderingen enda. Kragerø og Drangedal har allerede sett 
noe økning i smitte etter påsken, og Porsgrunn har i dag sett et lite oppsving i tilfeller med ukjent 
smittevei. Det er anbefalt fra FHI og helsedirektoratet om at man skal ha en klart synkende trend før 
man lemper på tiltak. Situasjonen er derfor såpass uoversiktlig og ustabil at kommuneoverlegene 
anbefaler at tiltakene opprettholdes frem til 11. april med ny vurdering 12. april. Dersom trenden da 
viser seg å være synkende kan man vurdere å lempe på eksisterende tiltak.  



 

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 
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210407 Møte med kommunene  
 

Agenda 

Henvendelse fra media som ønsker å få tilgang til disse møtene. Vi har gitt svar som er innenfor 

juridiske rammer. Vi ønsker ikke holde ting unna offentligheten, så vi har under vurdering om det 

finnes måter å gjøre deler av møtet tilgjengelig for mediene. Vi tar en runde med kommunene på 

dette senere.  

 

Del 1 av møtet: Informasjon til kommunene  
Epidemiologisk situasjonsbilde og risikonivå 

Det er viktig med korrekt rapportering fra kommunene. Ber om at det kvalitetssikres før det 

sendes på mandager.  

 

Fortsatt alvorlig situasjon i mange av kommunene selv om vi opplever en generell nedgang. Vi antar 

at kunnskapsgrunnlaget kan være mangelfullt denne uka etter påsken.  

 

Beredskapsinformasjon 

• Sandefjord kommune har ivaretatt oppgaven med karantenehotell for fylket frem til nå. Vi 

har i tillegg bedt Bamble om å opprette fra 1. mai. Senere i dag skal vi ha møte med 

Sandefjord kommune for å se på behovet for at flere kommuner oppretter karantenehotell.  

• Vil understreke en annen sak: Vi sliter med å nå ut til private tilbydere med 

beredskapsinformasjon. Typisk til private skoler og helsetilbydere. Vi må passe på å sende ut 

og formidle videre til disse. SFVT tar dette videre inn i Fylkesberedskapsrådet, og oppfordrer 

kommunen til å passe på dette. 

• Vi har fått en sak fra Nærings- og Fiskeridepartementet om en ny rapportering. Kommer 

mandag kl. 12, og skal svares ut mandag kl. 16. Poenget er at den enkelte kommune med 

behov for å ta imot personell til kritiske samfunnsfunksjoner, selv om de er underlagte 

strenge tiltak, kan melde ifra. Vi skal se videre på dette og kommer tilbake med mer 

informasjon til kommunene.  

Vaksine 

FHI kommer til å komme med en spørreundersøkelse rundt hvem av helsepersonell i kommunen som 

har fått vaksine.  

Økonomi 

Spørsmål fra Siljan kommune: Tydelig at vi har meldt inn større behov enn det som er bevilga. 

Hvordan ser dere for dere at dette kan løses? 

Svar fra SFVT: Vi spiller inn tallene vi får fra kommunene. Til slutt vil det vise seg om de samlede 

bevilgningene er tilstrekkelig. Noe av dette kan dekkes av andre midler også enn bare 



skjønnsmidlene. Det er ikke gitt at de bevilgningene som er gjort ikke er tilstrekkelige, men dersom 

de ikke er det vil det være en forventning om at Stortinget gir ytterligere bevilgninger.  

 

Del 2 av møtet: Diskusjon om videreføring av tiltak  
Per Arne Olsen: Gjør oppmerksom på at det er primært 10 kommuner og noen rand-kommuner som 

er viktigst i denne sammenhengen. Beklager overfor kommunene som føler seg litt glemt i denne 

diskusjonen. Ønsker å vite hva de gjeldene kommunene ønsker, og deretter forsøker å samordne så 

godt som mulig.  

Kort introduksjon fra FHI:  

Det handler om å finne det rette tidspunktet for å lette opp. Vi skal ikke holde stramme tiltak lenger 

enn nødvendig, samtidig som de må holdes lenge nok for å forhindre oppblussende smitte. Vi ser en 

fin nedadgående trend for området over en tid. Det handler om forholdet til Viken og en opphopning 

i byene rundt Oslo med mye smitte.   

 

Kort introduksjon fra Helsedirektoratet:  

Det vil skje en prosess i Viken-kommunene i morgen, og Hdir håper å gi råd til regjeringen på fredag 

slik at det kan fattes vedtak om justeringer før helgen. For Hdirs vedkommende vil det være 

hensiktsmessig at prosessene i Vestfold og Telemark og Viken sees i sammenheng. Fortsatt for tidlig 

å konkludere på situasjonen i Viken.   

 

Innspill fra kommunene om forlengelse av tiltaksnivå 

De tidligere Vestfold-kommunene:  

Holmestrand kommune: Ønsker også regional samordning med Viken, Holmestrand grenser mot 

Drammen. Håper Vestfold og Grenland klarer å samordne seg. I Holmestrand er ikke situasjonen helt 

der den skulle være, har hatt økning i antall smitte. Har også 20 % av de smittede med ukjent 

smittevei. Har ikke konkludert på hva de ønsker av tiltaksnivå videre, ønsker at beslutningen utsettes 

til fredag for å få bedre oversikt over beslutningsgrunnlaget.  

Horten kommune: Har hatt positiv utvikling siden uke 11. Er fortsatt spent på om de vil se økning 

denne uken. Med dagens smittetall er ikke videreføring av 5A hensiktsmessig. Det kan være klokt å 

se an et par dager til å fange opp eventuelt etterslep fra påskeuka.  

Tønsberg kommune: Samme situasjon. Veldig usikre på tallgrunnlaget etter påskeferien. Vi bør også 

vite hva Viken gjør før vi tar vår beslutning.  

Færder kommune: Også usikre tall, og økning av smittede med ukjent smittevei. Enig i å utsette 

avgjørelsen.  

Sandefjord kommune: Ønsker heller ikke ta avgjørelse i dag, men på fredag. Håper vi kan få til en 

samordning mellom kommunene.  

Larvik kommune: Samme situasjon som de andre Vestfold-kommunene, lite oversikt over denne 

totale situasjonen og har ikke sett effekten av påskeferien. Lite smitte, kun risikonivå 1. Utfra dette er 



det ingenting som tilsier behov for å fortsette 5A. Men vi må forholde oss til hva som skjer i de andre 

kommunene, og ønsker å legge oss på samme linje som de andre kommunene for å hindre mobilitet. 

Vi ønsker å avvente sammen med de andre kommunene. Har ikke tatt stilling til om de skal gå videre 

med 5A eller 5B.  

SFVT: Kjapp oppsummering for de tidligere Vestfold-kommuner: Fortsatt behov for 

samordnede tiltak, og beslutningen bør utsettes til fredag. Vi kommer tilbake til et nytt møte 

da. Ikke forholdsmessig å fortsette 5A slik situasjonen er nå.  

 

Grenlandskommunene: 

Siljan kommune: Isolert sett har Siljan veldig lite smitte, og kunne for lengst trukket seg ut av 5A – 

men ønsker samordning med Grenlands-kommunene. Går over på 5B fra førstkommende fredag hvis 

de andre Grenlands-kommunene er med på dette.  

Skien kommune: Smittebildet i Skien viser at vi bør ha litt is i magen til over helgen og gjøre ny 

vurdering 12/4. Stabil smittesituasjon med svak økning. Mindre villsmitte nå enn i midten av mars. 

Mener at 5B er et riktig nivå ift. smittesituasjonen nå.  Bekymret for permitteringer og arbeidsledige, 

samt konsekvensene for barn og unge, under de strenge tiltakene. Presiserer at de ønsker 5B uten 

kommunale forskrifter i tillegg. 

Porsgrunn kommune: Litt motsatt utvikling av de andre kommunene, en forverring i 

smittesituasjonen og mange med ukjent smittevei. Tror det er for tidlig å avvikle 5A. Ønsker statlig 

samordning av veien videre, gjør jobben enklere for kommunen. Målet er å gå fra 5A til 5B neste uke. 

Ønsker å kunne si ifra til befolkningen så raskt som mulig.  

Bamble kommune: Ønsker fortsatt statlig regulering av dette, som de andre Grenlands-kommunene 

beskriver. Vi vurderer at det er riktig for oss å gå over til 5B på fredag førstkommende. Vil 

understreke at 5B også er strengt. Utfordring knyttet til mobilitet ved ulike tiltaksnivå i fylket. Har 

høye smittetall, men lite smittet med ukjent smittevei. Viktig med tydelig forutsigbarhet for 

næringslivet.  

 

Avsluttende kommentar fra FHI: Synes kommunene gjør gode vurderinger, og FHI har ikke så mye å 

tilføye. Enig i å utsette beslutningen til fredag. Tenker at det er smittevernsmessig forsvarlig at 

Grenlandskommunene går over til 5B.  

Avsluttende kommentar fra Hdir: Gode lokale vurderinger. Er også opptatt av forholdsmessige 

vurderinger. Glad for kollektiv oppslutning om å stå sammen. Så får vi sammen med Statsforvalteren 

finne ut av hvordan å legge opp løpet her slik at kommunene kan gå i takt.   

 

 

 

Andre Telemarkskommuner 

Kragerø kommune: Veldig nytte for oss å høre på diskusjonen som går. Litt stigende smittetrykk, og 

har noen lokale forskrifter. Men hvordan vi gjør videre avhenger av Grenlandskommunene.  



Drangedal kommune: Vi har lokal forskrift som er forlenget frem til 14/4. Smittesituasjonen er 

oversiktlig og under kontroll. Men vi følger med på Grenlandskommunene. Mye informasjon som 

florerer under pandemien. Villedende informasjon lagt i postkasser i Drangedal. Oppfordrer statlige 

myndigheter til å fortsette med rettidig og riktig informasjon.  

 

Videre diskusjon etter kl. 11 med Telemarkskommunene 
 

Per Arne Olsen: Registrerer at 3 av Grenlandskommunene ønsker å gå over til 5B, og at FHI synes 

dette høres greit ut. Det viktigste er at vi har samordnede tiltak mellom disse kommunene. Ser ingen 

grunn til å presse på 5A på kommunene dersom de ønsker 5B.  

Bamble kommune: Vi trenger felles regler. Situasjonen i Bamble tilsier at vi går over til 5B på fredag. 

Men det viktigste er felles regler. 

Porsgrunn kommune: Kommunelegene anbefaler videreføring av 5A, har samme smittenivå som 

Vestfold-kommunene. Men ikke hensiktsmessig å være eneste Grenlandskommune med 5A. Kommer 

ikke til å innføre lokale forskrifter på egenhånd. Ønsker å finne beste tidspunkt for å gå fra 5A til 5B.  

Fylkeslegen: Frykter mobilitet fra de stengte Vestfold-kommunene dersom Grenlandskommunene 

åpner opp. 

Skien kommune: Det vil alltid være noen kommuner som følger de andre til tross for lavt nivå. Viktig 

å være enige og opptre som én region. Vi må ha mot til å gå ned når situasjonen tilsier dette.  

Siljan kommune: Tenker at tida er inne for å lette litt på tiltakene. Er bekvem med 5B fra kommende 

fredag. 

Porsgrunn kommune: Vi ønsker å samkjøre oss med de andre kommunene. Vi bør tenke litt over 

signaleffekten i det vi gjør. Går vi fra 5A til 5B på fredag er dette en politisk beslutning. Vi står 

sterkere kommunikasjonsmessig med en felles tilnærming. Staten må avgjøre, og så følger vi opp 

dette på best mulig måte. 

Kommentar fra FHI: Tenker at det ligger noe logisk i det Porsgrunn sier om å utsette til over helgen 

for å se hva som skjer i Vestfold. Ved dette viser man intensjon og ansvarlighet. Enig i at dette vil 

svinge litt fremover, og det er mulig vi må trappe opp igjen. Å bruke statlig hjelp handler om å stoppe 

situasjoner uten av kontroll, og slik er ikke situasjonen lenger. Kurven har snudd. Det er ikke lenger 

mange regioner i Norge med statlige tiltak. En viss smitte må vi leve med frem til sommeren er over. 

Bamble kommune: Tiltakene i Grenlandskommunene bør ha samme tidsperspektiv som tiltakene i 

Vestfold-kommunene. 

 

Konklusjon/oppsummering fra SFVT: 

• 3 av 4 Grenlandskommuner ønsker å gå ned til 5B. Forslag om dato er frem til 14/4.  

• SFVT lager anbefaling for Grenlandskommunene som de sender over myndighetene i dag.  

• Vi kommer tilbake til møte på fredag om beslutning om videreføring av tiltaksnivå for de 

tidligere Vestfold-kommunene. SFVT ber Hdir og FHI om å være forberedt på å delta på 

møtet på fredag. 


