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 Anbefaling om opphør av Covid-19-forskriften 
kapittel 5B for Larvik kommune  
 
 
 
 
Oppsummering  
Helsedirektoratet anbefaler at statlig regional regulering etter covid-19-forskriften kap 5B for Larvik opphører når 
det utløper 10.06.21 kl 24.00 

 
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.  
Den 02.06.21 ble det avholdt oppfølgende 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 10.06.21, mens 
Skien, Porsgrunn og Bamble vurderte at det var 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  
Smittesituasjonen i Larvik kommune er oversiktlig og viser en klar nedadgående trend. Kommunen vurderer at 
smittesituasjonen er under kontroll og at statlige tiltak etter covid-19 forskriftens kapittel 5B kan opphøre når forskriften 
går ut. Kommunen ønsker å gå over til nasjonalt nivå, men opprettholde påbud om munnbind når 1m avstand ikke kan 
overholdes i lokal forskrift. 

Folkehelseinstituttet støtter kommunens vurdering om at covid-19 forskriftens kapittel 5B kan opphøre når forskriften 
går ut, men gjør kommunen oppmerksom på at det er et stort sprang å gå fra 5B tiltak og over til nasjonale tiltak på 
trinn 2 i nasjonal gjenåpningsplan. Enda større blir forskjellen dersom nasjonen innen kort tid går over til trinn 3. 
Tidligere erfaring viser at en gradvis nedtrapping kan være fordelaktig. En mulighet er å vurdere å forskriftsfeste 
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tiltakene på trinn 2 slik at en eventuell overgang til trinn 3 kan reguleres av kommunen og ikke automatisk følge 
nasjonale endringer. Det er spesielt antall personer tillatt på private arrangement på offentlig sted og arrangementer 
generelt som kan føre til større smittehendelser som må vurderes. I tillegg ved gjenåpning av skjenking kan ekstra 
tilsyn ved serveringssteder hjelpe med å begrense risiko for utbrudd. Ved lemping av tiltak bør kommunen 
opprettholde god test- og smittesporingskapasitet for å kunne håndtere smittesporing ved steder med mange 
kontakter. 

  

Statsforvalters vurdering  

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark gjennomførte i dag 09.06.21 kl. 10:00 - 11:00 vårt ukentlige møte med 
alle kommunene i Vestfold og Telemark. I møtet ble tiltaksnivå for Larvik kommune drøftet. Larvik har statlig 
forskrift kap 5B frem til og med 10. juni. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet deltok også på møtet. I møtet 
ble det diskutert behov for videre tiltak etter at statlig tiltak for Larvik etter covid-19 forskriften løper ut 10. juni. 

Det er Statsforvalterens anbefaling at nåværende statlige tiltak etter covid-19 forskriftens kapittel 5B for Larvik 
kommune opphører 10.06.21. Smittesituasjonen er klart nedadgående. Formannskapet skal møtes i dag kl 
1500. Forslaget som kommunedirektør har lagt frem er vedlagt. Der fremgår det at Larvik vil videreføre påbud 
om munnbind. Larvik kommune rapporterer at de har tilstrekkelig ressurser til TISK oppgavene. Sykehusene i 
fylket har lite belastning nå med innlagte covid-19 pasienter. Statsforvalteren finner at Larvik kommunes lokale 
forskrift i tillegg til nasjonalt tiltak vil være tilstrekkelig målrettet til at smitteutbruddet i kommunen kan 
bekjempes.  

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 og 
utkast til forskrift i Larvik kommune. 
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Helsedirektoratets vurdering  
Smittetallene i Larvik kommune er nå fallende, og kommunen har god kontroll over situasjonen. Helsedirektoratet  
vurderer derfor at det er forsvarlig, i tråd med Statsforvalteren, FHI og kommunens vurdering, å ikke videreføre 
statlig regional regulering i Larvik kommune etter 10.06.21.  
 
Helsedirektoratet understøtter FHI sin presisering av at en gradvis nedtrapping kan være fordelaktig slik det er angitt i 
FHI sin vurdering. 

 
 
Anbefaling og konklusjon  
Helsedirektoratet anbefaler at statlig regional regulering etter covid-19-forskriften kao 5B for Larvik opphører når 
den utløper 10.06.21 kl 24.00. 

 
Vedlegg:  
Epidemiologisk situasjonsrapport, referat fra møtet med kommunene, FHI sin dagsrapport for Larvik kommune 
 
 

 



 
COVID-19 

Situasjonsrapport  
onsdag 9. juni 2021  

 

 

municip3805, situasjonsrapport covid-19 - early bird 
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Status oppdatering 
 

Tabell 1 Status og utvikling, uke 2021-19 til uke 2021-23. 

Overvåkingssystem/ 
Indikatorer 2021-19 2021-20 2021-21 2021-22 2021-23 

Totalt av de 
siste 5 
ukene 

Meldte tilfeller til MSIS 
(prøvedato) 

75 175 90 34 3 377 

Meldte tilfeller til MSIS 
(registrertdato) 

74 168 107 40 6 395 

 Totalt har 940 blitt diagnostisert i Larvik frem til kl 24.00, 08.06.2021(per 08.06.2021). 
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Figur 1. Antall tilfeller av covid-19 per uke basert på prøvedato gjennom hele 

pandemiperioden, Larvik. 

 

Figur 2. Glidende 14-dagers insidens per 100 000 innbyggere per dag basert på prøvedato 

gjennom hele pandemiperioden, Larvik. 
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Figur 3. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert på prøvedato, Larvik, uke 2021-

19 til uke 2021-23 (tall angitt i vedlegg til denne rapporten). 

 

Figur 4. Antall tilfeller av covid-19 rapportert per dag basert på registrertdato, Larvik, uke 

2021-19 til uke 2021-23 (tall angitt i vedlegg til denne rapporten). 
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Vedlegg 
Antall prøvetatte og registrerte per dag, 2021-05-10 til 08.06.2021 

Dato Antall prøvetatt Antall registrert Tilfeller per 100 000 prøve-
dato siste 14 dager 

2021-06-08 1 3 187 

2021-06-07 2 3 211 

2021-06-06 3 0 261 

2021-06-05 0 3 291 

2021-06-04 5 7 326 

2021-06-03 5 5 366 

2021-06-02 5 8 448 

2021-06-01 9 9 486 

2021-05-31 7 8 524 

2021-05-30 4 2 558 

2021-05-29 10 16 596 

2021-05-28 10 5 577 

2021-05-27 14 23 598 

2021-05-26 14 28 587 

2021-05-25 12 21 568 

2021-05-24 26 12 564 

2021-05-23 17 13 526 

2021-05-22 17 32 501 

2021-05-21 24 40 493 

2021-05-20 44 28 446 

2021-05-19 23 32 360 

2021-05-18 27 20 326 

2021-05-17 23 3 272 

2021-05-16 22 9 229 

2021-05-15 1 18 189 

2021-05-14 20 8 194 

2021-05-13 9 10 160 

2021-05-12 5 2 145 

2021-05-11 10 11 141 

2021-05-10 8 16 128 

Totalt 377 395 11261 
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Alder og kjønn 
 

Medianalder gjennom hele pandemiperioden: 28 år (0 - 93) 

Medianalder siste 4 uker: 24 år (0 - 73). 

 

 

Figur 5. Antall tilfeller av covid-19 fordelt på aldersgruppe og kjønn, Larvik, uke 2020-08 til 

uke 2021-18. 
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Figur 6. Antall tilfeller av covid-19 fordelt på aldersgruppe og kjønn, Larvik, uke 2021-19 til 

uke 2021-23. 

 

Tabell 3. Antall tilfeller av covid-19 fordelt på aldersgruppe og kjønn, Larvik, uke 2021-19 til 

uke 2021-23. 

Alder 
Totalt antall 

meldte tilfeller 
Menn Kvinner Andel menn 

Andel 
kvinner 

0-5 27 9 18 33 % 67 % 

6-12 35 22 13 63 % 37 % 

13-19 99 56 43 57 % 43 % 

20-39 116 69 47 60 % 40 % 

40-59 86 43 43 50 % 50 % 

60-79 14 10 4 71 % 29 % 

>=80 0 0 0 - - 

Totalt for 
perioden 

377 209 168 55 % 45 % 
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Figur 7. Antall tilfeller av covid-19 per 100 000 innbygger etter aldersgruppe og ukenummer 

gjennom hele pandemiperioden, Larvik. 

 

 

Figur 8. Antall tilfeller av covid-19 etter aldersgruppe og ukenummer gjennom hele 

pandemiperioden, Larvik. 
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Tabell 4. Antall tilfeller og antall per 100 000 innbygger av covid-19 fordelt etter 

aldersgruppe, Larvik, uke 2021-16 til uke 2021-23. 

Uke 0-5 år (per 
100000) 

6-12 år (per 
100000) 

13-19 år (per 
100000) 

20-39 år (per 
100000) 

40-59 år (per 
100000) 

60-79 år (per 
100000) 

>=80 år (per 
100000) Totalt 

2021-15 1(  36) 0(   0) 0(   0) 6(  57) 3(  23) 1(   9) 0(   0) 11(23) 

2021-16 1(  36) 1(  27) 3(  78) 5(  47) 3(  23) 0(   0) 0(   0) 13(27) 

2021-17 1(  36) 1(  27) 8( 208) 8(  75) 7(  54) 1(   9) 0(   0) 26(55) 

2021-18 4( 144) 4( 107) 3(  78) 13( 123) 8(  62) 2(  18) 0(   0) 34(72) 

2021-19 8( 289) 6( 161) 5( 130) 38( 358) 15( 117) 3(  27) 0(   0) 75(158) 

2021-20 11( 397) 12( 321) 68(1772) 41( 387) 37( 288) 6(  54) 0(   0) 175(368) 

2021-21 5( 180) 16( 428) 24( 625) 22( 207) 21( 163) 2(  18) 0(   0) 90(189) 

2021-22 3( 108) 1(  27) 2(  52) 13( 123) 13( 101) 2(  18) 0(   0) 34(72) 

2021-23 0(   0) 0(   0) 0(   0) 2(  19) 0(   0) 1(   9) 0(   0) 3(6) 

Totalt 34(1227) 41(1098) 113(2944) 148(1396) 107( 832) 18( 162) 0(   0) 461(971) 
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Smitteland 
 

 

Figur 9. Antall tilfeller av covid-19 fordelt på smittested gjennom hele pandemiperioden, 

Larvik. 

Tabell 5. Antall tilfeller av covid-19 fordelt på smittested, Larvik, uke 2021-15 til uke 2021-

23. 

Uke 
Totalt antall 

meldte tilfeller 
Smittet i 

Norge 
Smittet i 
utlandet 

Mangler 
informasjo

n 

Andel smittet i 
utlandet 

Andel som mangler 
informasjon 

2021-15 11 3 0 8 0 % 73 % 

2021-16 13 10 2 1 17 % 8 % 

2021-17 26 15 2 9 12 % 35 % 

2021-18 34 14 0 20 0 % 59 % 

2021-19 75 46 0 29 0 % 39 % 

2021-20 175 108 0 67 0 % 38 % 

2021-21 90 56 0 34 0 % 38 % 

2021-22 34 20 0 14 0 % 41 % 

2021-23 3 1 0 2 0 % 67 % 

Totalt for 
perioden 

461 273 4 184 1 % 40 % 
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Fødeland 
 

 

Figur 10. Antall tilfeller av covid-19 fordelt på fødeland gjennom hele pandemiperioden, 

Larvik. 

Tabell 6. Antall tilfeller av covid-19 fordelt på fødeland, Larvik, uke 2021-15 til uke 2021-23. 

Uke 
Totalt antall 

meldte tilfeller 
Født i 
Norge 

Født utenfor 
Norge 

Ukjent 
fødeland 

Andel født 
utenfor Norge 

Andel med ukjent 
fødeland 

2021-15 11 9 2 0 18 % 0 % 

2021-16 13 9 4 0 31 % 0 % 

2021-17 26 19 7 0 27 % 0 % 

2021-18 34 13 21 0 62 % 0 % 

2021-19 75 45 29 1 39 % 1 % 

2021-20 175 81 93 1 53 % 1 % 

2021-21 90 57 32 1 36 % 1 % 

2021-22 34 17 17 0 50 % 0 % 

2021-23 3 1 2 0 67 % 0 % 

Totalt for 
perioden 

461 251 207 3 45 % 1 % 
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Koronavaksinasjon 
 

 

Figur 11. Antall personer vaksinert med 1. dose og 2. dose av koronavaksine per uke. Kilde: 

BeredtC19, SYSVAK. 

Tabell 7. Antall og andel personer vaksinert med koronavaksine i ulike aldersgrupper på 

landsbasis, uke 2020-52 til uke 2021-23. Kilde: BeredtC19, SYSVAK. 

Alder 
(År) 

Antall 
innbyggere 

Antall personer 
vaksinert med 
1. dose 

Andel personer 
vaksinert med 

1. dose 

Antall personer 
vaksinert med 

2. dose 

Andel personer 
vaksinert med 

2. dose 

16-44 15 672 2 583 16% 1 385  9% 

45-54 6 755 1 968 29% 876 13% 

55-64 6 416 3 706 58% 1 100 17% 

65-74 6 003 5 734 96% 4 703 78% 

75-84 3 219 3 169 98% 3 145 98% 

>=85 1 266 1 172 93% 1 151 91% 

total 39 331 18 332 47% 12 360 31% 



 
COVID-19 

Situasjonsrapport  
onsdag 9. juni 2021  

 

 

 



Saksbehandler: Mona Bartnes Fardal

Arkiv: 21/261

JournalpostID: 21/73185

Dato: 08.06.2021

Saksframlegg

Saksnr. Utvalg/komite Møtedato
Formannskapet

Covid 19 - Forskrift munnbind - videreføring av forskrift

KOMMUNEDIRE K TØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1. Formannskapet anbefa ler å avslutte statlig vedtak 5 B
2. Formannskapet vedtar videre forlengelse av midlertidig lokal forskrift om munnbind i det

offentlige rom.
3. Forskriften trer i kraft 1 0. juni og gjelder til og m ed 16 . juni 2021.

S aksbehandler : Kommuneadvokat Mona Bartnes Fardal

HANDLINGSROM:

Kommunen kan med hjemmel i smittevernloven § 4 - 1 første ledd bokstav a) til e) iverksette tiltak
som er nødvendig for å forebygge eller motvirke spredning av allmennfarlig smittsom sykdom.
Forskriften vedtas etter smittevernloven § 4 - 1 bokstav a) som lyder:

Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensninger i kommunikasjon, isolering og smittesanering.

Når det er nødvendig for å forebygge allmennfarlig, smittso m sykdom eller for å motvirke at den blir
overført, kan kommunestyret vedta

a) Forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale
omgangen overalt der mennesker er samlet.

Kommunestyets myndighet er i vedtak 019/20 delegert ti l formannskapet.



FAKTISKE OPPLYSNINGER: 

Formannskapet vedtok den 18. mai forlengelse av midlertidig forskrift om munnbind frem til og med 
9. juni.  

Kommuneoverlegen opplyser følgende:  

«Statlig vedtak 5B har gitt svært positive resultater på smittetallene. Det er tydelig nedadgående 
smittetall og lav sykdomsbyrde. SiV har tom gått bort fra grønn beredskap. Vi er nå på risiko nivå 3 og 
når trenden fortsetter som som nå vil vi går ned til risikonivå 2 ila uken.  
Dessuten er 38% av Larviks befolkning vaksinert med minst 1 dose. 
 
De fleste blir smittet hjemmet eller ved sosiale sammenkomster og det forsterkes ved inntak av 
alkohol. Det er derimot observert lite smitte i det såkalte offentlige rommet.  
Majoriteten av de som har blitt smittet siste ukene har vært unge voksne eller barn og deres foreldre 
og det passer sammen med det som jeg beskrev som hyppigst smittevei. 
 
Utfra det anbefales å avslutte statlig vedtak 5B og overgang til nasjonale retningslinjer samt lokal 
påbud om munnbind i 1 uke» 
 

ALTERNATIVE LØSNINGER: 

Formannskapet vedtar ikke videreføring av midlertidig forskrift om munnbind i det offentlige rom 

VURDERINGER OG KONSEKVENSER: 

38% av Larviks befolkning er vaksinert med minst 1 dose, vi har tydelig nedadgående smittetall og lav 
sykdomsbyrde, vi er på nedadgående risiko og vil nå risikonivå 2 ila uken. Sandefjord har påbud 
munnbind tom 22.6, men skal vurdere 15.6. Porsgrunn frem til 17.6.  
 
Kommuneoverlegen vurderer at munnbindpåbudd vil jf overstående ikke lenger være et målrettet 
tiltak om kort tid. 
 
For å sikre en viss grad av regional samordning vil vi derfor foreslå at vi i tillegg til å gå over på 
nasjonale tiltak, viderefører påbud munnbind til 16.6   
 
Ved at vi viderefører til 16.6, kan vi (om smitte-trenden skulle snu) gjøre en ny vurdering da. Samtidig 
får vi i saken varslet befolkningen om at vi nå nærmer oss en oppheving av munnbindpåbud. Vi 
vurderer at vi bør fortsette på gult nivå på skoler og bhg. 
 

 

 

Vedlegg: 
Forskrift munnbind 
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Møtereferat 

Møte Beredskapsmøte med kommunene  

Deltakere SFVT, kommunene i Vestfold og Telemark, Vestfold og Telemark 

fylkeskommune, Sør-Øst Politidistrikt, Hdir, FHI 

Sted og tid 09.06.2021 

Referent Live A. Borrebæk  

 

Sak Referat Oppfølging  

Epidemiologisk 

situasjonsbilde 

og status 

Fra neste uke går vi over i nasjonal rapporteringsløsning. 

Fortsatt frist mandager kl. 12.  

Husk å søke om tilgang før 14/6.  

 

Kommentar fra fylkesberedskapssjefen: Det 

epidemiologiske situasjonsbildet vi har diskutert her 

ukentlig har vært et viktig bidrag inn i 

pandemihåndteringen.  

 

Drøfting av 

tiltaksnivå 

Larvik kommune: Statlige tiltaksnivå 5B har gitt positive 

resultater på smittetall. Anbefaler derfor å avslutte 5B og 

gå over på lokale forskrifter. Vi vil videreføre forskrift om 

munnbind fremover. 

 

Kommentar/spørsmål fra FHI: Smitte blant russen, ukjent 

smitte og delta – mer informasjon om disse punktene?  

Sannsynlig at gjenåpning trinn 3 kommer snart. Dersom 

man mener hopp fra 5B og til trinn 3 er for stort kan dette 

gjøres mer gradvis.  

 

Kommentar fra Hdir: Berømmer kommunene for 

håndteringen så langt. Støtter FHIs vurdering og 

bemerkning om at gapet mellom 5B og trinn 3 er stort. 

Viktig å ha med dette i videre vurdering.  

 

Larvik kommune: Larvik har hatt tett kontakt med russen.  

Ønsker å få svar på sin henvendelse i brevform til FHI om 

omfordeling av vaksiner. 

 

 

Helseberedskap: 

 

Kontaktregister for kommuneoverleger  

Dette systemet vil kun fungere hvis alle bruker det. 

Oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med innholdet og sette 

i gang. 
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Spørsmål:  

 

Skien kommune: Er det pålagt å registrere seg her? 

I informasjonsskrivet som fulgte med, står det at registeret 

også vil benyttes av andre aktører. Er det slik at alle 

kommuner er pålagt å ha vakthavende lege med 

døgntilgang? 

Svar SFVT: Ikke per definisjon, men kommunene er pålagt 

å løse lovpålagte oppgaver som haster også utenfor 

ordinær arbeidstid. Tror vi skal fokusere på å få på plass 

kontaktpunktet, og så må hver enkelt kommune 

organisere seg selv.  

 

Horten kommune: Er dette en kanal for varsling eller for 

melding? Viktig å få avklaring på hva dette skal brukes til. 

Svar fra SFVT: Ser problemstillingen. Varsling skal i 

utgangspunktet være muntlig, ansvaret for dette vil 

fortsatt ligge hos avsender.  

 

Vaksine  Det kom en henvendelse fra Hdir i går om at de ikke 

ønsker å teste på ferjer. Bamble kommuner må forberede 

seg på å rydde plass til testing på ferjekaier.  

 

Oslofjord 

Convention 

Center 

Spørsmål Horten: Horten kommune er villig til å stille opp 

og bidra, men ønsker å si noe om kommunikasjonen her. 

Den siste uka har vi brukt veldig mye ressurser på mulige 

oppdrag som det ikke har blitt noe ut av. Ønsker fremover 

å få tydelige skriftlige bestillinger før vi bruker ressurser. 

 

Svar fra SFVT: Vi tar poenget og skal gjøre så godt vi kan. 

Ber om forståelse for at dette er hurtige prosesser og en 

krevende oppgave. Gir honnør til Sandefjord kommune 

for den profesjonaliteten de viser rundt dette oppdraget.  

 

Tønsberg kommune: Takk for at SVFT har prøvd å unngå å 

gi oss disse påleggene. For Tønsberg vil dette utfordre vår 

TISK-kapasitet. Vi forventer at statlige etater stiller opp når 

vi ber om bistand, for dette kommer til å bli krevende å få 

på plass.  

Svar fra SVFT: Det står i våre føringer at staten skal bidra 

med de ressursene de kan. Vi skal bidra så godt vi kan. 

 

Vi må forberede oss på å fortsette oppgaven med 

karantenehotell utover høsten.  

 

Beredskaps-

informasjon  

Møter gjennom sommeren:  

Vi bør ha et ukentlig møtepunkt med kommunene 

gjennom sommeren. Vi bør også har ukentlige 

treffpunkter rundt vaksiner, og med kommunene som har 

karantenehotell. Er kommunene enige?  
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Kommentarer:  

Horten kommune: Enig. Kommunen vil stille med de som 

er tilgjengelige. 

Sandefjord kommune: Støtter Sandefjord. Kanskje møtet 

kunne blitt tatt tidligere på dagen enn kl. 10. 

Svar fra SFVT: Tror det å endre tidspunkt med så mange 

deltakere og kalendere kan være uheldig.  

 

Konklusjon: Tilslutning til å videreføre møtepunktene.  

  

Eventuelt  Porsgrunn kommune: Betaling av test ifm. ferie utlands. 

Hvem skal betale? 

Svar fra SFVT: Det har på et tidligere tidspunkt blitt sagt at 

staten skal dekke kostnadene for hele innreisekjeden, 

fordi noe annet ville være utfordrende. Når det gjelder 

utreisekjeden tror vi arbeidsgiver/reisende selv må dekke 

dette. Skal sjekke opp dette. 

 

Porsgrunn kommune: Problem ang at nasjonalt 

kommuniserer en raskere fremdrift enn det som faktisk 

skjer i kommunene. Skaper unødig mange spørsmål og 

negative tilbakemeldinger fra innbyggerne som ser at 

deres årskull ligger bak det som uttales nasjonalt 

Svar fra SFVT: Vi har prøvd å melde dette tilbake til FHI. Vi 

skal gjøre det igjen. Det kan også være en mulighet å 

kommunisere ut lokalt når folk kan forvente å bli 

vaksinert.  

SFVT sjekker 

opp hvem 

som skal 

betale test for 

utenlandsreise 

 
 



Forskrift om midlertidige covid-19 tiltak i Larvik kommune, Vestfold og 
Telemark  
 
Hjemmel: Fastsatt av formannskapet i Larvik kommune 9. juni 2021 med hjemmel i lov 5. august 
1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd bokstav a.  
 
§ 1 Formål  
 
Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av 
SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og 
omsorgstjenesten.  
 
§ 2 Plikt til å bruke munnbind  
 
Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre 
enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, 
på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, 
og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.  
 
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjerene setter seg inn i 
taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å 
bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.  
 
Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke 
er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder 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.  
 
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske 
eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, samt de som er under 20 år og deltar på sports- og 
fritidsaktivitet.  
 
§ 3 Straff  
 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter 
eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.  
 

§ 4 Ikrafttredelse og varighet  

Forskriften trer i kraft 10. juni  og gjelder til og med 16. juni 2021.  

 



09.06.2021

Møte med kommunene 
Onsdag 9. juni kl.10.00

Husk å dempe mikrofonen! 



Agenda 

09.06.2021

•Velkommen ved statsforvalter Per Arne Olsen
•Epidemiologisk situasjonsbilde og status
•Drøfting av tiltaksnivå (FHI og HDIR deltar i drøftingen)
•Helseberedskap
- Kontaktregister for kommuneoverleger
•Vaksine
•Oslofjord Convention Center
•Beredskapsinformasjon
•Eventuelt



Epidemiologisk sit.rap. og risikovurdering (Lene Berge)

09.06.2021

RISIKOVURDERING
• Samlet risikonivå i fylket vurderes til risikonivå 2

• Larvik og Sandefjord vurderer sitt risikonivå til 3

• Horten, Holmestrand, Tønsberg, Færder Porsgrunn og 
Skien vurderer sitt risikonivå til 2

• Øvrige kommuner vurderer at de ligger på risikonivå 1



EPIDEMIOLOGI

• Det var 134 smittetilfeller i uke 22 mot 291 tilfeller i uke 21

• Uke 22 hadde 101 smittetilfeller per 100 000 innbyggere siste 14 dager mot 180 uken før

• 7405 personer testet seg i uke 22 (1,8% positive) mot 10953 uken før (2,7% positive)

• 5/ 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 sunket fra 6,9 til 3,8

• Trend i antall nye tilfeller er vurdert av FHI 07.06 til «synkende»

• Det rapporteres om økende smitte fra uke 21 til 22 fra Kviteseid kommune

• Holmestrand rapporterer om mange med ukjent smittevei

• Horten rapporterer om smitte blant russen

Epidemiologisk sit.rap. og risikovurdering forts.

09.06.2021



TILTAK

• Pr 07.06 har Sandefjord kommune videregående skoler på rødt nivå i trafikklysmodellen

• Flere kommuner har gjennomført eller planlegger massetesting i skolene

• Det er innført nasjonalt tiltaksnivå 5B i Larvik til og med 10. juni

Lokale forskrifter pr. 08.06:

• Holmestrand, Bamble, Skien, Porsgrunn: restriksjoner ved serveringsteder

• Holmestrand, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Kragerø, Bamble, Skien, Porsgrunn: påbud om munnbind

• Skien, Porsgrunn: krav til smittevernforsvarlig drift bla. for virksomheter med kultur-, underholdnings- eller 
fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs

• Holmestrand, Færder, Sandefjord, Kragerø, Porsgrunn: restriksjoner for arrangementer

• Holmestrand, Porsgrunn: påbud om hjemmekontor

• Holmestrand, Larvik, Skien, Porsgrunn: restriksjoner i organisert fritidsaktivitet

• Larvik, Skien, Porsgrunn: restriksjoner i private sammenkomster

• Holmestrand, Bamble, Skien, Porsgrunn: begrensninger i skjenketiden

Epidemiologisk sit.rap. og risikovurdering forts.

09.06.2021



• Videre håndtering av situasjonen i fylket vurderes fortløpende og i kommunemøte 09.06

• Nasjonal rapporteringsløsning for covid-19 innføres fra og med 14.6, uke 24. Fortsatt frist 
mandager kl. 12. Ny løsning inkluderer ikke en ukentlig epidemiologisk situasjonsrapport. 
Risikonivå og noe epidemiologiske data vil presenteres i «Smitte- og vaksinasjonskartløsning»
lenke:https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/0afb5b5e4a9746d5a16530f7bdd3bdad

• Risikonivå vil presenteres på møter i krisestab/ møte med kommunene/ FBR. Vurderes fortløpende 
om andre data også skal tas inn som del av ukentlige møter/ deles

• Ingen avklaring fra Hdir ang. faglig innhold i rapporteringen med unntak av mulige mindre endringer

• Nasjonal rapporteringsløsning skal tas i bruk fra og med 21.juni for rapportering 
på TISK/ smittevernmateriell. Enkelte endringer i innholdet.

• Viktig at de som skal rapportere (både c-19 og TISK/ smittevernmateriell) søker om tilgang! 
Må på plass før 14.6 for c-19 og 21.6 for TISK/ smittevernmateriell

Epidemiologisk sit.rap. og risikovurdering forts.

09.06.2021

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/0afb5b5e4a9746d5a16530f7bdd3bdad


• HDIR

• FHI

Drøfting av tiltaksnivå

09.06.2021



• Kontaktregister for kommuneleger
• For å dekke andre kommuneoverlegers, nasjonale fagmiljøers og myndigheters 

behov for rask tilgang til vakthavende/fungerende kommuneoverlege
• NHN (etter oppdrag fra Hdir) har etablert en teknisk løsning for kontaktregister. Det er 

en utvidelse av Bedriftsregister (del av NHNs Grunndata-plattform).
• Det er lagt opp til at registeret skal inneholde generisk kontaktinformasjon som gjør 

at det alltid skal være mulig å komme i kontakt med beredskapsfunksjon i 
kommunen som kan formidle viktig informasjon til kommunelegen i tråd med lov og 
forskrift (eller kommunelegefunksjonen direkte dersom kommunen velger en slik 
løsning)
• Fylke (hentes automatisk basert på oppgitt kommune)
• Kommune
• Bydel (opsjon) - Gjelder ikke for Vestfold og Telemarkskommuner
• Epost-adresse (Generisk)
• Telefonnummer (Generisk)
• Nødnett nummer (ISSI) (opsjon)

• Fremgangsmåter i brev fra Hdir av 19.05.2021 - Vedlegges møtereferatet

Helseberedskap (Mats Foshaug)

09.06.2021



• Fra FHI vaksinasjonsmøte SFer 08.06.21
• Går raskt fremover. 3 mill doser satt. 1,2 mill fullvaksinert. 94% 1. dose over 64 år. God 

oppslutning om vaksinasjonsprogrammet - "Går så det griner".
• Interval reduseres fra 12 til 9 uker – Tilbakevirkende kraft – Ombooking ønskes/forventes
• Kommuner som ser for seg stans i vaksinasjon noen uker i sommer – Tydelig oppfordring 

om at man må finne en løsning for å vaksinere gjennom sommeren, alle uker – Skal 
forholde seg til de føringene som gis, og er en forventning om at kommunene skal klare 
dette.

• Forsvaret vil komme til å vaksinere de vernepliktige. INTOPS – dialog HOD Forsvarsdep. 
Skal følge forsvarslinjen opp dit.

• Utenlandsstudenter og sjøfolk som er lenge ute ++ – Være fleksible/individuelle løsninger 
om vaksineringsintervall – Tilstrebe å finne løsninger slik at man rekker å bli ferdigvaksinert 
før man reiser ut.

• Helsedirektoratet – Anmoder kommunene om å ha kontroll på utstyret de har for 
vaksinasjon. Om man for eksempel mangler enkle ting som plaster - forsøk å finne 
løsninger.

•

Vaksine (Mats Foshaug)

09.06.2021



Oslofjord Convention Center (John Sverre)

09.06.2021

• I helga – Mye dialog med DSB. SFVT instruert av DSB om å pålegge en kommune ansvaret for 
etablering av nasjonalt karantenehotell på OCC

• Sandefjord forhåndsvarslet om dette på lørdagen. Formelt oppdrag oversendt på søndagen.
• Forhandlinger mellom OCC og Sandefjord, med bidrag fra DSB og SFVT (pris og varighet)
• Tønsberg kommune er varslet om pålegg om å levere testkapasitet for karantenehotellet, vedtaket 

går ut i dag 09.06.
• Horten kommune er kontaktet for være forberedt på oppdrag om å løse mottak og registrering av 

ankommende
• Kontaktperson/ansvarlig hos SFVT er John Sverre Dahl.



Annet: Kripos' trusselvurdering knyttet til valget i 2021 (unntatt offentlighet) oversendes 
kommunene i løpet av dagen

Til info: Det er opprettet en ny funksjonalitet i krisestøtteverktøyet CIM som heter Nasjonale 
varslingspunkt (NVP). Dette følges opp direkte mot CIM-administratorene i kommunene.

Beredskap (Jan Helge Kaiser) 

09.06.2021



Eventuelt fra kommunene

09.06.2021



Agenda 

09.06.2021

•Velkommen ved statsforvalter Per Arne Olsen
•Epidemiologisk situasjonsbilde og status
•Drøfting av tiltaksnivå (FHI og HDIR deltar i drøftingen)
•Helseberedskap
- Kontaktregister for kommuneoverleger
•Vaksine
•Oslofjord Convention Center
•Beredskapsinformasjon
•Eventuelt



09.06.2021

Takk for møtet 



 

Epidemiologisk situasjonsbilde og risikonivå for Vestfold og Telemark 
 

Samlet risikonivå i fylket vurderes til risikonivå 2. Larvik og Sandefjord kommuner vurderer sitt 

risikonivå til 3. Det rapporteres om økende smitte fra uke 21 til 22 fra Kviteseid kommune. 

Holmestrand rapporterer om mange med ukjent smittevei.  

 
Etterregistrering i Sykdomspulsen vil føre til at tallene vil øke noe. 

 

 Det var 134 smittetilfeller i uke 22 mot 291 tilfeller i uke 21 

 Uke 22 hadde 101 smittetilfeller per 100 000 innbyggere siste 14 dager mot 180 uken før 

 7405 personer testet seg i uke 22 (1,8% positive) mot 10953 uken før (2,7% positive) 

 5/ 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 sunket fra 6,9 til 3,8 

 Trend i antall nye tilfeller er vurdert av FHI 07.06 til «synkende» 

 Horten kommune rapporterer om smitte blant russen 

 Sandefjord og Larvik vurderer sitt risikonivå til 3. Horten, Holmestrand, Tønsberg, Færder 

Porsgrunn og Skien vurderer sitt risikonivå til 2. Øvrige kommuner vurderer at de ligger på 

risikonivå 1 

 Pr 01.06 har Sandefjord kommune videregående skoler på rødt nivå i trafikklysmodellen 

 Flere kommuner har gjennomført eller planlegger massetesting i skolene 

 Det er innført nasjonalt tiltaksnivå 5B i Larvik til og med 10.juni 
 Lokale forskrifter pr. 07.06: 

o Holmestrand, Bamble, Skien, Porsgrunn: restriksjoner ved serveringsteder 
o Holmestrand, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Kragerø, Bamble, Skien, Porsgrunn: påbud om 

munnbind 

o Skien, Porsgrunn: krav til smittevernforsvarlig drift bla. for virksomheter med kultur-, 

underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs 

o Tønsberg: restriksjoner for treningssentre 

o Holmestrand, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Kragerø, Porsgrunn: restriksjoner for 

arrangementer 

o Tønsberg: stenging av fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, bowlinghaller etc. 

o Holmestrand, Porsgrunn: påbud om hjemmekontor 

o Holmestrand, Larvik, Skien, Porsgrunn: restriksjoner i organisert fritidsaktivitet  

o Larvik, Skien, Porsgrunn: restriksjoner i private sammenkomster 

o Tønsberg, Holmestrand, Bamble, Skien, Porsgrunn: begrensninger i skjenketiden 

 Videre håndtering av situasjonen i fylket vurderes fortløpende og i kommunemøte 09.06 

 Nasjonal rapporteringsløsning for covid-19 innføres fra og med 14.6, uke 24. Ny løsning inkluderer 

ikke en ukentlig epidemiologisk situasjonsrapport, men risikonivå og noe epidemiologiske data vil 

presenteres i «Smitte- og vaksinasjonskartløsning» 

(lenke:https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/0afb5b5e4a9746d5a16530f7bdd3bdad) 

Kilder: Sykdomspulsen 07.06. kl. 11.30, rapportering fra kommunene til Statsforvalteren 07.06 

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 

 

COVID-19 

Epidemiologisk situasjonsrapport 
for  

Vestfold og Telemark, uke 23 
07. juni 2021 
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