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Anbefaling om innlemmelse i covid-19-forskriften kap. 5A for kommunene Skien, Porsgrunn, 
Bamble og Siljan fra 19.03.2021 kl. 24.00 

Se vedlagte anbefaling. 
 
Oppsummering 

 Helsedirektoratet anbefaler at kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan blir innlemmet i 

covid-19-forskriften kapittel 5A. 

 Tiltakene anbefales iverksatt fra 19.03.2021 kl. 24.00, med varighet til 6.4.21 kl. 24.00 

 Kommunene har alle gjennomført lokale situasjonsvurderinger, og ønsker tiltak i tråd med det 

ovenstående. 

 Folkehelseinstituttet mener det er behov for sterke tiltak i kommuner som har en raskt økende 

smittetrend, og behov for å følge opp med tiltak som begrenser kontakt over 

kommunegrensene i nabokommuner med tett kontakt gjennom pendling og sosiale og 

kulturelle aktiviteter. 

 Kommunene må til enhver tid konkret vurdere behovet for lokale råd og tiltak, og for 

samordning av tiltak for å redusere mobiliteten på tvers av kommunene. 

 Vi anbefaler at det gjøres en ny vurdering av behovet for regional samordning og av 
forholdsmessigheten i tiltakene innen 6.4.2021. 
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Anbefaling om innlemmelse i covid-19-forskriften 

kap. 5A for kommunene Skien, Porsgrunn, 

Bamble og Siljan fra 19.03.2021 kl. 24.00 

 

Oppsummering 
 Helsedirektoratet anbefaler at kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan blir innlemmet i covid-19-

forskriften kapittel 5A. 

 Tiltakene anbefales iverksatt fra 19.03.2021 kl. 24.00, med varighet til 6.4.21 kl. 24.00 

 Kommunene har alle gjennomført lokale situasjonsvurderinger, og ønsker tiltak i tråd med det ovenstående. 

 Folkehelseinstituttet mener det er behov for sterke tiltak i kommuner som har en raskt økende smittetrend, 

og behov for å følge opp med tiltak som begrenser kontakt over kommunegrensene i nabokommuner med 

tett kontakt gjennom pendling og sosiale og kulturelle aktiviteter. 

 Kommunene må til enhver tid konkret vurdere behovet for lokale råd og tiltak, og for samordning av tiltak 

for å redusere mobiliteten på tvers av kommunene 

 Vi anbefaler at det gjøres en ny vurdering av behovet for regional samordning og av forholdsmessigheten i 
tiltakene innen 6.4.2021 
 

 

Bakgrunn  
Det ble i dag gjennomført møte i regi av Statsforvalter i Vestfold og Telemark med bakgrunn i situasjonen i 

kommunene i Grenlandsområdet. 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 regjeringen 

innfører forhøyet tiltaksnivå etter covid-19 forskriftens for deler av fylket. I samråd med kommunene anbefales det 

at tiltaksnivået for kommune Bamble, Skien, Porsgrunn og Siljan settes til tiltaksnivå 5A (jf. covid-19 forskriften). 

Statsforvalter viser til møter i dag og dialog om behov for forsterkede tiltak i deler av fylket. 

Det er Statsforvalters vurdering at situasjonen krever samordnede tiltak i tråd med kommunenes ønske. 

Statsforvalter ber om at Helsedirektoratet sammen med Folkehelseinstituttet vektlegger kommunenes ønske. Det er 

statsforvalters vurdering at situasjonen krever samordnede tiltak i tråd med kommunenes ønske.  Det er i 

anmodningen bedt om at tiltakene trer i kraft med virkning fra 19.03.2021 kl. 24.00, med varighet frem til 6. april kl. 

24.00. 

Beskrivelse og vurdering fra kommunene og Statsforvalter 
Det vises til vedlagte situasjonsbeskrivelse og vurderinger fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og FHI fra 

19.03.21. Det vises også til vedlagte oppsummering fra Statsforvalter etter møte med kommunene den 19.3.21, der 

det kommer frem at kommunene  ønsker samordnede tiltak, og at de alle vil omfattes av tiltakene etter kapittel 5A. 
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De aktuelle kommunene melder at de er svært bekymret for utviklingen av smittesituasjonen, og at det så langt ikke 

har lykkes å bringe situasjonen under kontroll. Det er stor mobilitet i og mellom de aktuelle kommunene, og det 

anses som nødvendig med samordnede tiltak for de aktuelle kommunene. 

Etter politisk behandling i formannskap er det truffet vedtak i de fire kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan 

med ulike tiltaksnivå. Bamble, Porsgrunn og Siljan kommune ønsker særlig høyt tiltaksnivå kap 5A. Skien kommune 

ønsker høyt tiltaksnivå kap 5B med tilleggstiltak justert lokalt i kommunen.   

Det er Statsforvalters vurdering at smittesituasjonen, press på helsetjenester og mobilitet i de fire kommunene 

underbygger behov for samordnede og enhetlige tiltak. De fire kommunene danner et tett integrert bo og 

arbeidsmarked med nær tilknytning til kommuner med høyt tiltaksnivå i det gamle Vestfold fylke. Smittesituasjonen 

slik den fremgår av kommuneoverlegenes anbefaling gjør det nødvendig med enhetlig og hurtig innføring av tiltak. 

Øvrige forhold Statsforvalter mener bør vektlegges: 

 Nærhet til Vestfold gir høy sannsynlighet for at smitteomfang i Vestfold kan spres til Grenland 

 Sykehuset i Vestfold HF er nå på gult beredskapsnivå og har allerede blitt bistått av Sykehuset Telemark HF 

 Rask og kontant respons er vesentlig for å få kontroll på smittetall, slik at gjenåpning kan gjennomføres så 

raskt som forsvarlig.  

 Ettersom kommunene selv ikke har likelydende vedtak vil det ut fra behovet til enhetlig og samordnet 

respons, medføre behov for statlig samordning av tiltak   

 Grunnet svært korte geografiske avstander mellom Skien og Porsgrunn ser vi det som av stor viktighet at 

disse kommunene innfører likelydende vedtak. Selv mindre avvik mellom tiltakene vil kunne resultere i 

uønsket økt mobilitet mellom kommunene (butikker, treningssenter, med mer).  

Ut fra det ovenstående, og at tre av de fire kommunene ønsker kapittel 5A (Porsgrunn, Bamble, Siljan) mens Skien 

ønsker kapittel 5B med forsterkning av lokale tiltak. Vurderer statsforvalter at kapittel 5A bør være tiltaksnivået i alle 

de fire kommunene.  

Statsforvalter viser for øvrig til vedlagte protokoller fra de fire formannskapsmøtene i dag.  

Randsonekommunene Kragerø, Drangedal, Nome og Midt-Telemark vurderer fortløpende behov for ytterligere 

samordning og vil komme tilbake med nærmere vurdering av tiltaksnivå.  Statsforvalter vil eventuelt anmode om 

ytterligere tiltak dersom øvrige kommuner ber om det.  

Statsforvalter ber Helsedirektoratet og FHI om å vurdere forholdsmessighetene og det medisinske grunnlaget for 

tiltaksnivået. Dersom det er gjennomførbart bes det om at tiltakene innføres allerede fra midnatt og med varighet 

frem til og med 6. april. Tiltaksnivået vil da være synkronisert i tid med kommunene i vestfoldregionen. Statsforvalter 

vil følge utviklingen i tett dialog med kommunene, slik at man kan justere omfanget av regionalt tiltaksnivå å tråd 

med smitteutviklingen og parallelt med kommunene i tidligere Vestfold. 

Folkehelseinstituttets innspill 
Folkehelseinstituttets innspill er kopiert inn som vedlegg nedenfor. I konklusjonen skriver de: 

"Med bakgrunn i smittesituasjonen i Skien, Porsgrunn og Bamble, støtter FHI kommunens vurdering av at det er 

behov for sterke tiltak i kommuner som nå har en raskt økende smittetrend og risiko for utbredt smitte i samfunnet. 

FHI mener at det kan være forholdsmessig å øke tiltaksnivået i affiserte kommuner enten tilsvarende kapittel 5B og 

lokale mobilitetsreduserende tiltak, eller covid-19-forskriftens kapittel 5A, men vektlegger viktigheten for 

samhandling og koordinering mellom kommunene når beslutning om tiltaksnivå tas. Samhandling og koordinering vil 

også være viktig for «randsonekommunene» til de kommunene som nå innfører strenge tiltak.     
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Tiltakene i kap 5A og 5B er strenge og inngripende. Bruk av slike tiltak bør være kortvarig. Vi anbefaler at 

forholdsmessigheten vurderes hyppig av de som fatter beslutningen." 

Helsedirektoratets vurderinger og anbefalinger 

Forholdsmessighetsvurdering, smittevernloven § 1-5 
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. 

Det blir stadig funnet flere tilfeller av mer smittsomme virusvarianter i regionen. Det er ikke full oversikt over mulig 

utbredelse, og det er ukjent smittevei til flere av de smittede. Det er derfor uklart hvilken utbredelse de kan ha fått. 

Situasjonen er uoversiktlig, og i rask utvikling.  

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 stor intern mobilitet, både gjennom arbeid og 

for barn og unge i skole og fritidsaktiviteter. Det er stor bruk av offentlig transport. 

I samsvar med anmodningen fra Statsforvalter og i tråd med ønske fra tre av de fire kommunene, anbefaler 

Helsedirektoratet at det iverksettes tiltak i tråd med covid-19-forskriften kapittel 5A for kommunene Skien, 

Porsgrunn, Bamble og Siljan. Det vises til at smittesituasjonen i området er raskt økende, og utfordrende.  FHI 

vurderer at R i området ligger opp mot 1,7 etter en stigning de siste ukene fra uke 8. Skien, Porsgrunn og Bamble har 

den største stigningen. I området er andelen mutert virus økende og ligger nå opp mot 80%. Helsedirektoratet viser 

til at tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5A har vist seg egnet til å slå ned utbrudd med engelsk variant, og 

mener at tiltaksnivået er forholdsmessig og nødvendig for kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. En innlemming 

av de fire kommunene i kapittel 5A, vil videre gjøre at tiltaksnivået er harmonisert med tiltakene i den tilgrensende 

vestfoldregionen, noe som i seg selv har en mobilitetsreduserende effekt. 

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. 

Helsedirektoratets vurdering er at vilkårene i smittevernloven § 4-1 er oppfylt. De nye virusvariantene er mer 

smittsomme og påvist i de aktuelle kommunene. Det er behov for å raskt iverksette koordinerte kontakt- og 

mobilitetsreduserende tiltak i utbruddskommunene og deres nabokommuner. Regionen er preget av høy mobilitet 

på tvers av kommunegrenser 

Helsedirektoratet legger i denne vurderingen særlig vekt på at det er usikkerhet knyttet til hvor effektive enkelte av 

vaksinene er overfor de nye variantene.  

Samlet anbefaling 
Det anbefales at tiltaksnivå 5A iverksettes for følgende kommuner: 

 Skien 

 Porsgrunn 

 Bamle 

 Siljan 

Tiltakene bør iverksettes med virkning fra 19.03.2021 kl. 24.00, og vare frem til den 6.4.2021 kl. 24.00. Innen den tid 

er det mulig å vurdere om tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt til å kunne nedtrappes. 
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Vedlegg  
1. Situasjonsrapport FHI 

 
Fra: utbrudd <utbrudd@fhi.no>  
Sendt: fredag 19. mars 2021 15:56 
Til: Steinar Olsen <Steinar.Olsen@helsedir.no> 
Kopi: _coronaledergruppe <coronaledergruppe@fhi.no> 
Emne: Vurdering av smittesituasjon i Grenlandskommunene  
 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innkalte FHI og Hdir til møte med Grenlandskommunene om 
smittesituasjonen i området etter bekymring rund smitteutviklingen i Skien, Porsgrunn og Bamble kommune. 
Kommunene informerer om økende smittetrykk, og er bekymret for rask utvikling og økt mobilitet, særlig i 
forbindelse med påsken. Spesielt som «randsonekommuner» til kommunene i gamle Vestfold, som nå alle er 
omfattet av nasjonale tiltak svarende kapittel 5A i covid-19 forskriften. 

 
Det er enighet mellom kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan om at det er nødvendig å innføre bredere 
tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen raskt. Kommunene ønsker enten å innlemmes i regjeringens tiltaksnivå 
jfr. covid-19-forskriftens kapittel 5B og lokale mobilitetsreduserende tiltak, eller covid-19-forskriftens kapittel 5A.  
 
Generelt anbefaler FHI at kommuner som har økende smitte, en stor andel smittede med ukjent smittevei og hvor 
testing og smittesporing (TISK-strategien) blir utfordret, bør vurdere å innføre kontaktreduserende tiltak. Som 
hovedregel bør lokale tiltak være målrettete og forholdsmessige med utgangspunkt i den lokale smittesituasjonen. 
Samtidig er det viktig å være tidlig ut med befolkningsrettede tiltak i situasjoner med mye smitte, spesielt med 
utbrudd forårsaket av muterte virusvarianter og det er større potensiale for rask spredning. 
 
Med bakgrunn i smittesituasjonen i Skien, Porsgrunn og Bamble, støtter FHI kommunens vurdering av at det er 
behov for sterke tiltak i kommuner som nå har en raskt økende smittetrend og risiko for utbredt smitte i samfunnet. 
FHI mener at det kan være forholdsmessig å øke tiltaksnivået i affiserte kommuner enten tilsvarende kapittel 5B og 
lokale mobilitetsreduserende tiltak, eller covid-19-forskriftens kapittel 5A, men vektlegger viktigheten for 
samhandling og koordinering mellom kommunene når beslutning om tiltaksnivå tas. Samhandling og koordinering vil 
også være viktig for «randsonekommunene» til de kommunene som nå innfører strenge tiltak.     
 
Tiltakene i kap 5A og 5B er strenge og inngripende. Bruk av slike tiltak bør være kortvarig. Vi anbefaler at 
forholdsmessigheten vurderes hyppig av de som fatter beslutningen.  
 
På vegne av nasjonalt smittesporingsteam og utbruddsgruppen ved FHI 
 
 
Vennlig hilsen 
  
Umaer Naseer 
Seniorforsker/teamleder 
Nasjonalt smittesporingsteam 
Avdeling for smittevern og beredskap | Folkehelseinstituttet  
Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo 
Besøksadresse: Lovisenberggata 8 
mob.: 975 38 835 
www.fhi.no 
 
 
 
2. Anmodning fra Statsforvalter datert 19.3.21  
 

mailto:utbrudd@fhi.no
mailto:Steinar.Olsen@helsedir.no
mailto:coronaledergruppe@fhi.no
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fhi.no%2F&data=02%7C01%7Cab%40seadream.com%7C2afdacaaba474a9b906808d838a4b891%7Cc3bc8bb6eefb41b5b9ace1c1e2fa86fa%7C0%7C0%7C637321628635790719&sdata=ScuPqUIdRjCTph2CqnasMStcSl1GLDjBxeTjO6yCQr8%3D&reserved=0
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Til Helsedirektoratet  
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark viser til møter i dag og dialog om behov for forsterkede tiltak i deler av 
fylket. Statsforvalteren vil med dette anmode om at regjeringen innfører forhøyet tiltaksnivå etter covid-19 
forskriftens for deler av fylket. Det er vår anbefaling at tiltaksnivået for kommune Bamble, Skien, Porsgrunn og 
Siljan settes til tiltaksnivå 5A med virkning fra midnatt til lørdag 20. mars eller så snart det lar seg gjøre. Varighet 
bør settes frem til 6. april.  
 
Statsforvalteren er bedt om å samordne tiltakene for kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan.   
Kommunene Kragerø, Drangedal, Nome og Midt-Telemark vurderer fortløpende behov for ytterligere samordning og 
vil komme tilbake med nærmere vurdering av tiltaksnivå.  Statsforvalteren vil eventuelt anmode om ytterligere tiltak 
dersom øvrige kommuner ber om det.   
 
Etter politisk behandling i formannskap er det truffet vedtak i de fire kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan 
med ulike tiltaksnivå. Bamble, Porsgrunn og Siljan kommune ønsker særlig høyt tiltaksnivå kap 5A. Skien kommune 
ønsker høyt tiltaksnivå kap 5B med tilleggstiltak justert lokalt i kommunen.   
 
Felles vurdering fra kommuneoverlegene i tre av de fire kommunene hadde følgende anbefaling:  
Kommuneoverlegene i Skien, Porsgrunn og Bamble anbefaler formannskapene i sine kommuner å vedta høyt 
tiltaksnivå i våre kommuner, svarende til kapittel 5b i Covid-19-forskriften og med følgende tilleggsbestemmelser 
med virkningstid 20.03.21-06.04.21: 

 Antall deltakere på tillatte innendørs arrangement med faste tilviste plasser reduseres til 20 

 Lokalt påbud om maksimum 5 deltakere utenom husstand i private arrangementer i hjemmet 

 Det anbefales på det sterkeste å flytte så mange arrangementer som mulig, private og offisielle, utendørs 

 Det anbefales å unngå unødvendig reisevirksomhet, særlig utenfor Grenland 

 Det innføres rødt nivå på alle videregående skoler 

 Barnehager og barne- og ungdomsskoler holdes på gult nivå, forutsatt at ikke smittevernvurdering for 
enkeltskoler gjør det nødvendig å innføre rødt nivå 

 Varehus og butikker stenges, med unntak for de 9 bransjene som er listet opp i Covid-19-forskriftens kapittel 
5a 

 
Det er Statsforvalterens vurdering at smittesituasjonen, press på helsetjenester og mobilitet i de fire kommunene 
underbygger behov for samordnede og enhetlige tiltak. De fire kommunene danner et tett integrert bo og 
arbeidsmarked med nær tilknytning til kommuner med høyt tiltaksnivå i det gamle Vestfold fylke. Smittesituasjonen 
slik den fremgår av kommuneoverlegenes anbefaling gjør det nødvendig med enhetlig og hurtig innføring av tiltak. 
Øvrige forhold Statsforvalteren mener bør vektlegges: 

 Nærhet til Vestfold gir høy sannsynlighet for at smitteomfang i Vestfold kan spres til Grenland 

 Sykehuset i Vestfold HF er nå på gult beredskapsnivå og har allerede blitt bistått av Sykehuset Telemark HF 

 Rask og kontant respons er vesentlig for å få kontroll på smittetall, slik at gjenåpning kan gjennomføres så 
raskt som forsvarlig.  

 Ettersom kommunene selv ikke har likelydende vedtak vil det ut fra behovet til enhetlig og samordnet 
respons, medføre behov for statlig samordning av tiltak   

 Grunnet svært korte geografiske avstander mellom Skien og Porsgrunn ser vi det som av stor viktighet at 
disse kommunene innfører likelydende vedtak. Selv mindre avvik mellom tiltakene vil kunne resultere i 
uønsket økt mobilitet mellom kommunene (butikker, treningssenter, med mer).  

 Statlig samordnede tiltaksnivå vil for fylket som helhet være enklere å kommunisere til befolkningen og 
næringslivet 

 Tre av de fire kommunene ønsker kapittel 5A (Porsgrunn, Bamble, Siljan) mens Skien ønsker kapittel 5B  med 
lokale tiltak. Covid-19 forskriftens kapitler gjør at kapittel 5A er det nærmeste tiltaksnivået til et samordnede 
tiltaksnivå for de fire kommunene. 

Statsforvalteren viser for øvrig til vedlagte protokoller fra de fire formannsskapsmøtene i dag.  
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Vi ber Helsedirektoratet og FHI om å vurdere forholdsmessighetene og det medisinske grunnlaget for tiltaksnivået. 
Dersom det er gjennomførbart vil vi be om at tiltakene innføres allerede fra midnatt og med varighet frem til og med 
6. april. Tiltaksnivået vil da være synkronisert i tid med øvrige deler av fylket. Statsforvalteren vil følge utviklingen i 
tett dialog med kommunene, slik at vi kan justere omfanget av regionalt tiltaksnivå å tråd med smitteutviklingen og 
parallelt med kommunene i tidligere Vestfold.  
 

 

Med vennlig hilsen 

Jan Helge Kaiser 

fylkesberedskapssjef 

 

Telefon: 

Mobil: 

E-post: 

Web: 

33 37 11 61 

91 74 70 44 

fmvejhk@statsforvalteren.no 

www.statsforvaltaren.no/vt 

 

mailto:fmvejhk@statsforvalteren.no
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.statsforvaltaren.no%2Fvt&data=04%7C01%7Cfmvejhk%40statsforvalteren.no%7C0611e1e17f4843715ebc08d8eaf3749b%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637517678637875124%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zvoacucWp%2BWUEuWrVc5ubs6HB%2FLRLUFRcj9cwo2bHbw%3D&reserved=0


Vedlegg 

Statsforvalterens anbefaling om svært 
høyt tiltaksnivå i fire kommuner i Vestfold 
og Telemark 
 
Fra: Kaiser, Jan Helge <fmvejhk@statsforvalteren.no>  
Sendt: fredag 19. mars 2021 17:49 
Til: Beredskap Hdir <beredskap@helsedir.no>; utbrudd@fhi.no 
Kopi: CIM - FMVT <fmvt@cim-products.no> 
Emne: Statsforvalterens anbefaling om svært høyt tiltaksnivå i fire kommuner i Vestfold og Telemark 
 
Til Helsedirektoratet  
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark viser til møter i dag og dialog om behov for forsterkede 
tiltak i deler av fylket. Statsforvalteren vil med dette anmode om at regjeringen innfører forhøyet 
tiltaksnivå etter covid-19 forskriftens for deler av fylket. Det er vår anbefaling at tiltaksnivået for 
kommune Bamble, Skien, Porsgrunn og Siljan settes til tiltaksnivå 5A med virkning fra midnatt til 
lørdag 20. mars eller så snart det lar seg gjøre. Varighet bør settes frem til 6. april.  
 
Statsforvalteren er bedt om å samordne tiltakene for kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og 
Siljan.   
Kommunene Kragerø, Drangedal, Nome og Midt-Telemark vurderer fortløpende behov for ytterligere 
samordning og vil komme tilbake med nærmere vurdering av tiltaksnivå.  Statsforvalteren vil 
eventuelt anmode om ytterligere tiltak dersom øvrige kommuner ber om det.   
 
Etter politisk behandling i formannskap er det truffet vedtak i de fire kommunene Bamble, Porsgrunn, 
Skien og Siljan med ulike tiltaksnivå. Bamble, Porsgrunn og Siljan kommune ønsker særlig høyt 
tiltaksnivå kap 5A. Skien kommune ønsker høyt tiltaksnivå kap 5B med tilleggstiltak justert lokalt i 
kommunen.   
 
Felles vurdering fra kommuneoverlegene i tre av de fire kommunene hadde følgende anbefaling:  
Kommuneoverlegene i Skien, Porsgrunn og Bamble anbefaler formannskapene i sine kommuner å 
vedta høyt tiltaksnivå i våre kommuner, svarende til kapittel 5b i Covid-19-forskriften og med 
følgende tilleggsbestemmelser med virkningstid 20.03.21-06.04.21: 

 Antall deltakere på tillatte innendørs arrangement med faste tilviste plasser reduseres til 20 

 Lokalt påbud om maksimum 5 deltakere utenom husstand i private arrangementer i hjemmet 

 Det anbefales på det sterkeste å flytte så mange arrangementer som mulig, private og 
offisielle, utendørs 

 Det anbefales å unngå unødvendig reisevirksomhet, særlig utenfor Grenland 

 Det innføres rødt nivå på alle videregående skoler 

 Barnehager og barne- og ungdomsskoler holdes på gult nivå, forutsatt at ikke 
smittevernvurdering for enkeltskoler gjør det nødvendig å innføre rødt nivå 

 Varehus og butikker stenges, med unntak for de 9 bransjene som er listet opp i Covid-19-
forskriftens kapittel 5a 

 
Det er Statsforvalterens vurdering at smittesituasjonen, press på helsetjenester og mobilitet i de fire 
kommunene underbygger behov for samordnede og enhetlige tiltak. De fire kommunene danner et 
tett integrert bo og arbeidsmarked med nær tilknytning til kommuner med høyt tiltaksnivå i det 
gamle Vestfold fylke. Smittesituasjonen slik den fremgår av kommuneoverlegenes anbefaling gjør det 
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Vedlegg 

nødvendig med enhetlig og hurtig innføring av tiltak. Øvrige forhold Statsforvalteren mener bør 
vektlegges: 

 Nærhet til Vestfold gir høy sannsynlighet for at smitteomfang i Vestfold kan spres til Grenland 

 Sykehuset i Vestfold HF er nå på gult beredskapsnivå og har allerede blitt bistått av Sykehuset 
Telemark HF 

 Rask og kontant respons er vesentlig for å få kontroll på smittetall, slik at gjenåpning kan 
gjennomføres så raskt som forsvarlig.  

 Ettersom kommunene selv ikke har likelydende vedtak vil det ut fra behovet til enhetlig og 
samordnet respons, medføre behov for statlig samordning av tiltak   

 Grunnet svært korte geografiske avstander mellom Skien og Porsgrunn ser vi det som av stor 
viktighet at disse kommunene innfører likelydende vedtak. Selv mindre avvik mellom tiltakene 
vil kunne resultere i uønsket økt mobilitet mellom kommunene (butikker, treningssenter, med 
mer).  

 Statlig samordnede tiltaksnivå vil for fylket som helhet være enklere å kommunisere til 
befolkningen og næringslivet 

 Tre av de fire kommunene ønsker kapittel 5A (Porsgrunn, Bamble, Siljan) mens Skien ønsker 
kapittel 5B  med lokale tiltak. Covid-19 forskriftens kapitler gjør at kapittel 5A er det 
nærmeste tiltaksnivået til et samordnede tiltaksnivå for de fire kommunene. 

Statsforvalteren viser for øvrig til vedlagte protokoller fra de fire formannsskapsmøtene i dag.  
 
 
Vi ber Helsedirektoratet og FHI om å vurdere forholdsmessighetene og det medisinske grunnlaget for 
tiltaksnivået. Dersom det er gjennomførbart vil vi be om at tiltakene innføres allerede fra midnatt og 
med varighet frem til og med 6. april. Tiltaksnivået vil da være synkronisert i tid med øvrige deler av 
fylket. Statsforvalteren vil følge utviklingen i tett dialog med kommunene, slik at vi kan justere 
omfanget av regionalt tiltaksnivå å tråd med smitteutviklingen og parallelt med kommunene i 
tidligere Vestfold.  
 

 

Med vennlig hilsen 

Jan Helge Kaiser 

fylkesberedskapssjef 

 

Telefon: 

Mobil: 

E-post: 

Web: 

33 37 11 61 

91 74 70 44 

fmvejhk@statsforvalteren.no 

www.statsforvaltaren.no/vt 
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Møteprotokoll 

Formannskapet 

 
Dato: 19.03.2021 kl. 15:00 – 16.30 
Sted: Fjernmøte (Teams)  
Arkivsak: 20/14375 
Møteleder:  
  
Møtende 
medlemmer:  

Hallgeir Kjeldal (AP), Torstein Dahl (SP), Martine Tinderholt Øverland 
(AP), Astrid Helena Halvorsen (SP), Hege Braathen (AP), Karsten 
Tønnevold Fiane (SP), Jon Pieter Flølo (FrP), Monica Arntzen (FrP), 
Lars Inge Rønholt (H), Hilde Petrikke Østlie (H) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Vibeke-Emilie Abrahamsen (Sammen for Bamble) for Ole Roger 
Dyrkorn (R) 

  
Forfall:  Ole Roger Dyrkorn (R) 
  
Andre: Kommunedirektør Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang, 

kommuneoverlege Anders Mølmen, kommunalsjef Birgit Sannes 
  
Protokollfører:   Cathrine Sævik Krätzel 
  
 
 

SAKSLISTE  Side 

Godkjenning av innkalling 

8/21  Møteinnkalling Formannskapet 19.03.2021 2 

Saker til behandling 

23/21  Forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune 3 

Eventuelt 

 
 
Hallgeir Kjeldal 
Ordfører 
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Godkjenning av innkalling 

Saknr Arkivsak Tittel 
8/21 20/14375-30 Møteinnkalling Formannskapet 19.03.2021 
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Saker til behandling 

23/21 Forskrift om forebygging av koronasmitte i Bamble kommune 
 
Arkivsak-dok. 20/14200-28 
Saksbehandler Birgit Sannes 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 19.03.2021 23/21 

  
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
Bamble formannskap vedtar: 

1. Bamble kommune vedtar lokal forskrift med utgangspunkt i Covid-19 forskriftens 
kapittel 5b med noen tillegg/justeringer. 

 
2. Bamble kommune, i samarbeid med øvrige Grenlandskommuner, anmoder nasjonale 

myndigheter om å innføre statlig regional forskrift i tråd med Covid -19 forskriftens 
kapittel 5A 

 
 
 
Møtebehandling i Formannskapet 19.03.2021: 
 
Møtebehandling 
 
Kommunedirektør Geir Håvard Bjelkemyr- Østvang og kommuneoverlege Anders Mølmen 
orienterte.  
 
Det har vært møtevirksomhet i løpet av dagen mellom Statsforvalteren og øvrige statlige 
myndigheter. 
 
 
Votering 
Punkt 1 i innstillingen ble satt opp mot punkt 2 i innstillingen. 
Punkt 2 i innstillingen vedtatt mot 5 stemmer. 
 
Formannskapets vedtak/innstilling  
 
Bamble formannskap vedtar: 
 

1. Bamble kommune, i samarbeid med øvrige Grenlandskommuner, anmoder nasjonale 
myndigheter om å innføre statlig regional forskrift i tråd med Covid -19 forskriftens 
kapittel 5A 

 
[Lagre]  
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Eventuelt 

  



 

 

 

Porsgrunn kommune 
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Møteprotokoll 

Formannskapet 
 
Dato: 19.03.2021 kl. 15:00  
Sted: Teams  
Arkivsak: 19/11828 
Møteleder:  
  
Møtende 
medlemmer:  

Robin Kåss (AP), Anne Kristine Grøtting (SP), Janicke Andreassen 
(AP), Trond Ingebretsen (AP), Lillian Elise Esborg Bergane (AP), 
Håkon Stornes (KRF), Hilde Forberg Andersen (MDG), Linn Merete 
Schistad Camara (SV), Pål Berby (R), Anne Karin Alseth Hansen (H), 
Bjørn Tore Hjartsjø (H), Stine Margrethe Knutsdatter Stamland (FRP) 

  
Møtende 
varamedlemmer: 

Merete Sjølie Pedersen (AP) for Fredrik Tiochta Sørlie (AP) 

  
Forfall:  Fredrik Tiochta Sørlie (AP),  
  
Andre:  
  
Protokollfører: Merete Halvorsen 
  
 
 

SAKSLISTE  Side 

Behandling av utvalgssak 

22/21  Forskrift om forebygging av koronasmitte i Porsgrunn kommune 2 

 
 
Robin Kåss 
Ordfører 
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Behandling av utvalgssak 

22/21 Forskrift om forebygging av koronasmitte i Porsgrunn 
kommune 
 
Arkivsak-dok. 20/17377-35 
Saksbehandler Kari Teigen 
 

Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 19.03.2021 22/21 
  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Rådmannen anbefaler et av følgende alternativer for begrense smittespredningen i 
kommunen. 

1. Porsgrunn kommune vedtar lokal forskrift med utgangspunkt i Covid-19 forskriftens 
kapittel 5b med noen tillegg/justeringer. 

 
2. Porsgrunn kommune, i samarbeid med øvrige Grenlandskommuner, anmoder 

nasjonale myndigheter om å innføre statlig regional forskrift i tråd med Covid -19 
forskriftens kapittel 5A 

 
 
 
Møtebehandling i Formannskapet 19.03.2021: 
 
Møtebehandling 
Trond Ingebretsen fremmet følgende tillegg: 
Formannskap anmoder helse og omsorgsdepartementet om å justere  regional forskrift 5A 
slik at den tilrettelegger for utendørs aktivitet for barn og unge. 
 
Votering 
Punkt 2 ble enst vedtatt 
Trond Ingebretsens forslag enst vedtatt 
 
Formannskapets vedtak/innstilling  
 
Porsgrunn kommune, i samarbeid med øvrige Grenlandskommuner, anmoder nasjonale 
myndigheter om å innføre statlig regional forskrift i tråd med Covid -19 forskriftens kapittel 5A 
 
Formannskap anmoder helse og omsorgsdepartementet om å justere  regional forskrift 5A 
slik at den tilrettelegger for utendørs aktivitet for barn og unge. 
 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak som N-notat]  
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Saksprotokoll 

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Siljan kommune 

 

Arkivsak-dok. 21/00293 
Saksbehandler Jan Sæthre 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 19.03.2021 12/21 

 
 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
 
Kommunedirektøren anbefaler et av følgende alternativer for begrense smittespredningen i 
kommunen. 
1. Siljan kommune vedtar lokal forskrift med utgangspunkt i Covid-19 forskriftens kapittel 

5b med noen tillegg/justeringer. 
 
2. Siljan kommune, i samarbeid med øvrige Grenlandskommuner, anmoder nasjonale 

myndigheter om å innføre statlig regional forskrift i tråd med Covid -19 forskriftens 
kapittel 5A 

 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 19.03.2021 sak 12/21 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
Vedtaket var enstemmig. 
 
Formannskapets vedtak/innstilling  
 
Kommunedirektøren anbefaler følgende alternativ for begrense smittespredningen i 
kommunen. 
 
Siljan kommune, i samarbeid med øvrige Grenlandskommuner, anmoder nasjonale 
myndigheter om å innføre statlig regional forskrift i tråd med Covid -19 forskriftens kapittel 5A 
 
 
 
 
 



side 1 av 3

M ø t e p r o t o k o l l

formannskapet

Dato: 19.03.2021 kl. 15:00 – 17:00
Sted: Teams
Arkivsak: 21/00005
Møteleder: Hedda Foss Five

Møtende
medlemmer:

Hedda Foss Five (Ap), Trond Ballestad (Sp), Rolf Erling Andersen
(Ap), Trude Tvedt (Ap), Roger Hegland (Ap), Bård Naas (Sp), Erik
Næs (KrF), Mona Nicolaysen (MDG), Åse Gro Bakke (SV), Emilie
Clarice Schäffer (H), Helene Røsholt (H), Jørn Inge Næss (Frp)

Møtende
varamedlemmer:

Marius Roheim Johnsen (H) for Jan Terje Olsen (H)

Forfall: Jan Terje Olsen (H)

Andre:

Protokollfører: Simon Sanni Ballestad

SAKSLISTE Side

Saker til behandling

28/21 Formannskapet - Forskrift om forebygging av koronasmitte i Skien
kommune

2

Hedda Foss Five, Ap
Ordfører
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Saker til behandling 

28/21 Formannskapet - Forskrift om forebygging av koronasmitte i 
Skien kommune 
 
Arkivsak-dok. 20/17216-43 
Saksbehandler Simon Sanni Ballestad 
 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 19.03.2021 28/21 
  
 
Kommunedirektørens innstilling 
 
Kommunedirektøren anbefaler et av følgende alternativer for begrense smittespredningen i 
kommunen. 

1. Skien kommune vedtar lokal forskrift med utgangspunkt i Covid-19 forskriftens 
kapittel 5b med noen tillegg/justeringer. 

 
2. Skien kommune, i samarbeid med øvrige Grenlandskommuner, anmoder nasjonale 

myndigheter om å innføre statlig regional forskrift i tråd med Covid -19 forskriftens 
kapittel 5A 

 
 
 
Møtebehandling i Formannskapet 19.03.2021: 
 
Møtebehandling 
Næss (FrP) fremmet følgende forslag: 
Næringslivets utfordringer er meget store som følge av nedstengning og påfølgende 
permitteringer av ansatte. 
Dagens praksis med 10 dagers lønnsplikt er en byrde næringslivet nå ikke kan bære. 
 
Skien Formannskap ber regjering og Storting snarest redusere arbeidsgivers lønnsplikt ved 
permitteringer som følge av nasjonale og lokale vedtak. 
 
Ballestad (Sp) fremmet følgende forslag: 
Ordfører/administrasjon får fullmakt til å håndtere prosessen videre, dersom Statsforvalteren 
overprøver kommunens vedtak 5 B. 
 
Andersen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Vedtak 5 B trer i kraft så snart som praktisk mulig.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  side 3 av 3 

Votering 
Kommunedirektørens innstilling alternativ 1 og 2 ble satt opp mot hverandre. Alternativ 1 fikk 
10 stemmer (Ap, Sp, SV, MDG, FrP) mot tre stemmer (H). Alternativ 1 vedtatt.   
 
Forslaget fra Næss (FrP) enstemmig vedtatt. 
 
Forslaget fra Ballestad enstemmig vedtatt. 
 
Forslagene fra Andersen (Ap) ble ikke votert over formelt, men ble vedtatt ved stilltiende 
godkjenning, jf. delegasjons- og saksbehandlingsreglementet 2015-2019 pkt. 1.2.20 femte 
ledd, annen setning, og følger saken videre. 
 
 
Formannskapets vedtak/innstilling  
 
Kommunedirektøren anbefaler et av følgende alternativer for begrense smittespredningen i 
kommunen. 

1. Skien kommune vedtar lokal forskrift med utgangspunkt i Covid-19 forskriftens 
kapittel 5b med noen tillegg/justeringer. 
 

2. Næringslivets utfordringer er meget store som følge av nedstengning og påfølgende 
permitteringer av ansatte. 
Dagens praksis med 10 dagers lønnsplikt er en byrde næringslivet nå ikke kan bære. 
 
Skien Formannskap ber regjering og Storting snarest redusere arbeidsgivers 
lønnsplikt ved permitteringer som følge av nasjonale og lokale vedtak. 
 

3. Ordfører/administrasjon får fullmakt til å håndtere prosessen videre, dersom 
Statsforvalteren overprøver kommunens vedtak 5 B. 
 

4. Vedtak 5 B trer i kraft så snart som praktisk mulig.  
 

 
 
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak som N-notat]  
 
 
 


