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Oppsummering: 

 Helsedirektoratet anbefaler at den nasjonale reguleringen av tiltak i samsvar med covid-19-
forskriften kapittel 5B opphører for kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder,
Sandefjord, Larvik, Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan.

 Tiltakene anbefales opphørt fra 23.04.2021 kl. 00.00.

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

 Kommunene må til enhver tid vurdere behovet for lokale råd og tiltak, og for samordning av
tiltak i regionen.

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

kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord, 

Larvik, Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan fra 23.04.2021 kl. 00.00 
 

 

Oppsummering  
 

 Helsedirektoratet anbefaler at den nasjonale reguleringen av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften 
kapittel 5B opphører for kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Bamble, 
Porsgrunn, Skien og Siljan. 

 Tiltakene anbefales opphørt fra 23.04.2021 kl. 00.00. 

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

 Kommunene må til enhver tid vurdere behovet for lokale råd og tiltak, og for samordning av tiltak i 
regionen.  

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

 

Bakgrunn 
Eksisterende statlige tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5B i ovennevnte kommuner i Vestfold og Telemark har 
varighet frem til og med 22. april. Kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik har 
hatt gjeldende tiltak fra 12.04.2021 mens tiltak i kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan har vært gjeldende 
fra 09.04.2021.  

Det ble den 21.april 2021 gjennomført møte i regi av Statsforvalter i Vestfold og Telemark med bakgrunn i 
situasjonen i kommunene i området. FHI og Helsedirektoratet var invitert til møtet. Det ble i møtet gitt en 
beskrivelse av den aktuelle situasjonen fra Statsforvalter, og de berørte kommunene redegjorde deretter for 
situasjonen i sin kommune. Det har frem til nå vært viktig for regionen å ha samordnede tiltak på grunn av nærhet 
og mobilitet i regionen. 

Samlet risikonivå i fylket vurderes nå å være lavt i kommunen. De fleste kommunene vurderer smittetrykket til å 
være stabilt eller synkende, men enkelte kommuner har en noe mer ustabil situasjon. Det er fortsatt den britiske 
virusmutasjonen som dominerer i området.  

Helsedirektoratet har etter møtet mottatt et møtereferat fra Statsforvalter i Vestfold og Telemark som konkluderer 

med at kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan 

fremmer ønske om å gå ut av kapittel 5B og over på nasjonale tiltak eventuelt med tillegg av lokale tiltak. Dette 

ønsket er grunnet i at kommunene ser god effekt av tiltakene og nå har så god oversikt over situasjonen at de mener 

lokale tiltak er mer hensiktsmessig.  

Kommunenes vurdering 
Kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik 
Generelt rapporterer kommunene om kontroll over smittesituasjonen og nedgang i smittetrykket. Tønsberg, Færder, 
Sandefjord og Larvik rapporterer om lite smitte og god kontroll over situasjonen. Holmestrand har derimot sett en 
liten økning de siste dagene og har ca. 30 % ukjent smittenivå nå. Også Tønsberg har ca. 30% smitte med ukjent 
smittevei. Likevel mener disse kommunene at de har god nok oversikt til å kunne gå ut av nasjonal forskrift og over 
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på lokale tiltak. Samlet ønsker alle disse kommunene nå å gå ut av nasjonal forskrift og over på lokale tiltak, gjerne 
med samordning.  
 
Kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan 
Siljan har hatt god kontroll over smittesituasjonen over de siste to månedene, og er veldig klare for å gå ut av 
kapittel 5B. Både Skien og Bamble har vedtak fra formannskapsmøte om at kapittel 5B ikke skal videreføres og har 
vedtatt noen lokale tiltak. Porsgrunn opplever en liten stigning i smittenivået og kunne nok ønske å beholde kapittel 
5B en ukes tid til. Likevel ser de at det er vanskelig å bli stående i kapittel 5B alene, og støtter opp om kommunene 
rundt som har vedtatt å gå ut av kapittel 5B. De ønsker at lokale tiltak kan samordnes noe i regionen.  
 

Statsforvalters vurdering og anmodning 

Helsedirektoratet har mottatt møtereferat og epidemiologisk situasjonsrapport fra Statsforvalter i Vestfold og 

Telemark. Det redegjøres for at smittesituasjonen i fylket nå er under kontroll selv om det fortsatt er noen utbrudd i 

enkelte kommuner. Kommunene har stått lenge under strenge tiltak og de fleste kommunene ønsker nå å gå ut av 

kapittel 5B. Statsforvalter støtter dette ønsket i møtet. Samtidig ser statsforvalter nytten av å samordne lokale 

forskrifter og vil bidra i dette samarbeidet.  

Folkehelseinstituttets vurdering 
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.  

Det er en positiv utvikling og en nedgående trend i hele landet og det blir viktig å holde denne trenden også 

fremover. Tiltaksnivåene har vært høye i lengre tid og det er ønskelig å trappe ned gradvis i de områdene 

hvor smitten går ned og situasjonen er under kontroll og stabil. 

Smitteutviklingen i Vestfold og Telemark er nedadgående og selv om det i noen kommuner er et stabilt nivå 

er det lave tall.  

 De fleste kommunene i gamle Vestfold (Færder, Holmestrand, Horten, Larvik, Sandefjord og 
Tønsberg) og Grenland (Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan) som er omfattet av Covid-19-forskriftens 
kapittel 5B  har opplevd en nedgang i antall smittede og har god oversikt over situasjonen. Alle, 
bortsett fra Porsgrunn ønsker å gå ut av den nasjonale Covid-19-forskriftens kapittel 5B og over til 
det nasjonale tiltaksnivået fra 23. april. Noe kommuner vurderer i tillegg lokale forskrifter basert på 
smittesituasjonen i sin kommune.    

  

 Kommunene i Grenlandsområdet ønsker å samordne seg slik at de lokale tiltakene er mest mulig 
likelydende.  
 

 Basert på foreløpig vurdering i samarbeid med kommunene anbefaler Folkehelseinstituttet at 
kommunene i gamle Vestfold og Grenland går ut av Covid-19-forskriftens kapittel 5B når nåværende 
forskrift går ut 22. april. Vi støtter også at de kommunene som har en høy andel med ukjent 
smittekilde innfører lokale forskrifter, noe som vil gi en større fleksibilitet i forhold til å sette inn 
målrettede tiltak etter hva som er aktuelt i kommunen. Det er viktig at kommunene har en god dialog 
om hvordan dette kan samordnes. Dersom kommunene ønsker det kan FHI bidra med noen konkrete 
anbefalinger. 

 

På vegne av nasjonalt smittesporingsteam og utbruddsgruppen ved FHI 
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Heidi Lange  

Veterinær seniorrådgiver 
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Helsedirektoratets vurdering og anbefaling 
I samsvar med kommunenes ønsker, møtereferat ved Statsforvalter og anbefalingen fra FHI vurderer 
Helsedirektoratet at tiltak etter covid-19-forskriften kapittel 5B opphører for kommunene Holmestrand, Horten, 
Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan fra 23.04.2021 kl. 00.00. 
 

Vedlegg  
FHI: Trend smittetilfeller Vestfold og Telemark 

FHIs anbefaling 

Epidemiologisk situasjonsrapport fra Statsforvalter 

Møtereferat 

 

http://www.fhi.no/


Smittetrend covid-19
Vestfold og Telemark

21.04.21



14d insidens etter fylke, uke 12 til uke 16



Antall tilfeller og 14d insidens i Vestfold og 
Telemark, hele pandemiperioden



Antall tilfeller og 14d insidens i Vestfold og 
Telemark, uke 12-16, 2021



Utvalgte indikatorer for smittetrend Vestfold og Telemark



Aldersfordeling smittetilfeller Vestfold og Telemark 

Antall per 100 000 innbygger 



Antall vaksinerte i Vestfold og Telemark

• Den første vaksinedosen ble satt 27. 
desember 2020

• Totalt 86 599 personer har fått 1. dose 

• 26 202 personer har fått 2. dose 

• I uke 15 ble 
• 14 252 personer vaksinert med 1. dose

• 196 personer ble vaksinert med 2. dose



Trend antall smittetilfeller i Vestfold og Telemark 
fordelt på kommune og uke 12-15, 2021

Bostedskommune 12 13 14 15 16 Totalsum

Tønsberg 82 45 32 22 2 183

Sandefjord 52 43 39 33 6 173

Færder 36 10 16 5 1 68

Horten 42 13 10 8 73

Skien 31 36 33 39 3 142

Larvik 16 4 10 11 4 45

Holmestrand 13 16 8 12 1 50

Porsgrunn 12 21 10 21 8 72

Bamble 24 8 4 3 2 41

Kragerø 12 4 7 7 1 31

Notodden 7 2 7 16

Drangedal 4 1 5 10

Tinn 1 2 1 4

Midt-Telemark 2 3 3 1 9

Vinje 2 2

Kviteseid 3 3

Fyresdal 1 1 2

Tokke 2 2

Nome 1 1

Seljord 1 1

Siljan 1 1

Totalsum 329 212 187 170 31 929



 

Epidemiologisk situasjonsbilde og risikonivå for Vestfold og Telemark 
 

Samlet risikonivå i fylket vurderes til risikonivå 2. Kommunene vurderer sitt risikonivå som 

stabilt eller synkende, men i enkelte kommuner er risikonivået fortsatt 3. Dette gjelder særlig 

Drangedal kommune og enkelte kommuner i Vestfold- og Grenlandsområdet. Det rapporteres 

om økende smitte fra uke 14 til 15 fra Kragerø, Fyresdal og Porsgrunn kommuner. 

Smittesituasjonen er noe varierende i de øvrige kommunene. For noen av kommunene 

(Sandefjord, Skien, Kragerø og Drangedal) er smitten fortsatt høy. Tønsberg rapporterer om 

mange (35%) med ukjent smittevei. 

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

 

 Det var 140 smittetilfeller i uke 15 mot 187 tilfeller i uke 14 

 Uke 15 hadde 78 smittetilfeller per 100 000 innbyggere siste 14 dager, mot 95 uken før 

 7326 personer testet seg i uke 15 mot 8676 uken før  

 Andel positive blant de som testet seg var 1,9 % i uke 15, mot 2,2% uken før 

 8 av 23 kommuner, 35 %, 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 3,1 til 2,4 

 Trend i antall nye tilfeller er modellert 14.04 av FHI til reproduksjonstall (R) 0,4 - sannsynlig 

synkende smitte 

 Flere kommuner melder om smitte i utsatte grupper 

 Britisk virusvariant utgjør mesteparten av smitten i fylket 

 Risikonivået i Tønsberg, Sandefjord, Kragerø, Skien og Drangedal er vurdert til 3. Horten, 

Holmestrand, Porsgrunn, Færder og Bamble vurderer sitt risikonivå til 2. Øvrige kommuner 

vurderer at de ligger på risikonivå 1 

 Sandefjord kommune har grunnskoler, videregående skoler og barnehager på rødt nivå i 

trafikklysmodellen. I Holmestrand og Larvik er videregående skoler på rødt nivå 

 Etter anmodning fra Statsforvalteren, har Regjeringen innført tiltaksnivå 5B (høyt tiltaksnivå) i 

Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord, Larvik, Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan 

frem til 22.4 

 Kragerø har lokal forskrift om påbud om munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å holde 2 

meters avstand 

 Videre håndtering av situasjonen i fylket vil bli vurdert fortløpende og i kommunemøte 21.04 

 
Kilder: Sykdomspulsen 20.04. kl. 07.30, rapportering fra kommunene til Statsforvalteren 19.04 

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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REFERAT – MØTE MELLOM SFVT OG KOMMUNENE 21.04.2021.  

Epidemiologisk situasjonsrapport og risikovurdering (Lene Berge) – Se PP. Enkelte indikatorer er på 
risikonivå 3, så fylket samlet er mellom risikonivå 2-3. Merk: noen av kommunene har fortsatt høy 
smitte. Melder om smitte i sykehjem og rusmiljø. 98% var positive for britisk variant –hovedsakelig 
tester fra Telemarksområdet.  

Justering av tiltaksnivå (Jan Helge Kaiser) – vedtak 5B utløper 22.04. Det er en parallell prosess i 
Viken. Viken berører også deler av vårt fylke. Presset på kjøpesenteret sist helg – ønsker de ikke 
igjen. Det vil bli en nedtrapping også i Viken – samme fokus som V&T på at tiltakene må være 
samordnet.  
FHI – Det er positiv utvikling i nedgående trend i landet. Viktig å tenke å holde den trenden fremover. 
Viktig å tenke på at tiltaksnivåene har vært høye i lengre tid. Det er ønskelig å begynne å trappe ned 
litt (Viken) – gjøre det gradvis. Smitteutviklingen er positiv, noen holder seg stabile. Hovedsak så er 
det noen kommer hvor smittetrenden er stabil – ønsker man å fortsette på tiltaksnivået kommunene 
er på eller ønsker de å trappe ned? FHI tenker at det er viktig å gi litt lettelser når situasjonen er 
under kontroll og stabil. Det vil være tiltakene som er gjort i skoler, det må være egen vurdering i 
hver kommune. Hvis kommunene ønsker, så kan de ha lokale forskrifter.  
Helsedirektoratet – Helt enig med FHI: tenker at vi får høre hva kommunene sier og eventuelt kan 
erstatte noe med lokale tiltak.  
 

Kommunene: 

Holmestrand: Relativt stabilt og klare sist uke om å gå ut av statlig forskrift. Økning i tilfeller med 
ukjent smittevei (30%). Vurderer situasjonen dit hen at vi bør lette på tiltakene og gå ut av 5B eller gå 
til 5C med lokale forskrifter. Ut av kapittel 5B.  

Horten: Har nedgående smitte siden uke 11. Vil ha de vanlige nasjonale tiltak fra fredag.  

Tønsberg: Likner Holmestrand hva gjelder villsmitte. Har grei kontroll på rusmiljøet. Ønsker å gå for 
nasjonale tiltak, i utgangspunktet med en lokal forskrift på 4 punkter som handler om munnbind, 
bingo og bowling osv. stengt. Treningssenter åpent for befolkningen i kommunen.  

Sandefjord: 12% ukjent smitte – men siste 7 dagene er det nede til 4%. Ønsker å gå til nasjonale 
tiltak og vurdere enkelttiltak.  

Færder: Mye av det samme som de andre kommunene – ikke mye villsmitte (16%). Ønsker å gå for 
nasjonale tiltak.  

Larvik: 4 uka på rad med risikonivå 1. Ønsker å gå over på nasjonale tiltak fra fredag. Forbehold med 
mindre det kommer sterke signaler fra nabokommunene. Ikke diskutert konkrete lokale forskrifter – 
munnbind. Usikre på om det blir en lokal forskrift om munnbind – men en sterk anbefaling. Vil 
komme med en sterk anmodning om at folk fortsetter å bruke munnbind.  

Oppsummering: Kommunene ønsker å gå over til nasjonale tiltak med noen muligheter for lokale 
tiltak. Hvis kommunene ønsker bistand fra Statsforvalteren, kan vi komme tilbake til det.  

Siljan: God kontroll på situasjonen – klare for å gå ut av 5B og over på nasjonale tiltak – utover det 
ønsker ikke Siljan noen lokale forskrifter.  



Skien: Vil la den statlige forskriften gå ut gå tilbake til nasjonale regler. Anbefaler lokal forskrift i 
tillegg til nasjonale regler – tar det stegvis – vedtok lokaleforskrifter i går, munnbindpåbud, 
restriksjoner ifh arrangementer (ikke forbud, men en hånd til barn og unge med færre i antall). Noen 
føringer med treningssenter, bingo ol. Åpner, men ønsker at det er avstand og færre inne av gangen. 
Har hatt dialog med de andre Grenlandskommunene og 3 av 4  er enige om at forskrift bør opphøre 
til fredag 23.04.  

Porsgrunn: En svakt stigende kurve i smitten. Mye av smitten er sporet tilbake til en sammenkomst. 
Litt uklart fortsatt, men grei kontroll. Nasjonale tiltak ikke er nok slik situasjonen er nå. Sentrale 
Grenland hadde statlig forskrift en uke til. Registrer det politiske vedtaket i Porsgrunn – med lokale 
forskrifter. Kan være en invitasjon til SF at vi burde jobbe med det. Nåværende tiltak en uke til 
(ønske). Skal vurdere situasjonen videre.  

Bamble: Formannskap i går og smittesituasjonen er stabil – kjent smittevei. Går over på nasjonale 
retningslinjer og lager lokal forskrift om munnbind – den ble vedtatt frem til 30/4.  

Statsforvalteren: Vestfold er enhetlig og har stått lenger i strenge tiltak. Lurt å samordne 
Grenlandskommunenes lokale forskrifter. Majoritetene ønsker å gå ut av statlig forskrift, men også et 
ønske om like lokale tiltak. SF kan tilby et møte med Grenlandskommunene.  

Andre kommuners status og behov for tiltak - kommentarer:  

Kragerø: Litt stort smitte bilde – fått kontroll. Fått noe smitte tilknyttet BH. Skulle ønske at FHI var 
tydeligere på restsymptomer. Har munnbindpåbud (til 22/4). Lokal forskrift er bedre enn anbefaling.  

Porsgrunn: Følge opp: Store deler av landet hvor folk har blitt vant til munnbind om det er en ide om 
en regional samordning på munnbind. Diskusjonen om bruk av munnbind tar unødvendig mye tid. 
Hadde vært å foretrekke å ha felles regler på det – et innspill som hadde gitt mindre diskusjoner.  

Skien: Ikke enig med Porsgrunn. Tiltakspakker påfører innbyggerne forvirring. Formannskapet var 
tydelig på nasjonale regler til enhver tid. SF sa om å samordne lokalforskrift mest mulig – tilhenger. 
Vil påpeke at det er ulike kommuner, derfor vil det være ulikt risikobilde. Mest mulig samkjøring = 
positivt.  

Horten: Mye ser ut til å være landet for Vestfold kommunene – eneste som er ulikt er lokale 
forskrifter. Vil gjerne gå ut med felles lokale forskrifter i Vestfold kommunene. 

Oppsummering: Hovedsak ikke ønske om å gå videre med statlige forskrifter. Kan være grei at SF 
kommer med en anbefaling om å gå ut av 5B.    

FHI: Ønsker fra tiltak til nasjonalt nivå. En god dialog hvordan det kan samordnes mellom 
kommunene – dette støtter FHI. Kommunene med 30% ukjent bør ha kontroll. Arrangement – 
anbefalt begrensing for smittesporings kapasitet (se an). Kan sende ut noen konkrete punkter hvis 
kommunene ønsker. Fornuftig å tre ut av nasjonal forskrift og gå over til lokale forskrifter – gir 
fleksibilitet til kommunene. Høre ut som en god løsning kommunene har tenkt seg.  

Hdir: God gjennomgang og noterer seg at alle vil ut av 5B. Fin om de kan få det skriftlig slik at 
kommunene tas ut av 5B forskriften. Lokale regler er ment som kommune skisserer at det gir bedre 
kontroll i områdene som er aktuelt for kommunen.  



Kommuneoverlege Horten: Ikke hatt lokal forskrift om munnbind. Spørs om det er juridisk – å 
innføre munnbindplikt i kommunen.  Svar fra FHI – viktig å minne alle på avstand. Hvis det er isolert 
og kommunene kan velge så virker det fornuftig. Det viktister er å se om det må samordnes med 
nabokommuner.  

SF stiller seg tilgjengelig i den grad det er ønskelig. Vi går ut av de statlige forskriftene. 

Vaksine:. Kommunene må planlegge for full vaksinering gjennom sommeren.   

Økonomi (Mats Willumsen) 

65 mill. koronaskjønnsmidler til fordeling – Vestfold og Telemark. Fylket med den 3. største midlene. 
Skal fordele midlene. Frist 14. juni står vil det bli behov for en oppdatering av innrapportering som 
kommunene sendte inn i mars.  

Diverse fra kommunene: 
17. mai: Bedt om nasjonale råd for gjennomføring. Bør vente på det som kommer nasjonalt. Same
med russen: Bedt om presisering om hvilke nasjonale regler som russen skal forholde seg til.




