01.04.2021

Anbefaling om videreføring av nasjonale tiltak etter covid-19 forskriften
kapittel 5A for kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder,
Sandefjord, Larvik, Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan fra 07.04.2021
kl.00.00

Oppsummering








Helsedirektoratet anbefaler den nasjonale reguleringen av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel
5A videreføres for kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik frem til og
med 11.04.2021 kl. 24.00.
Videre anbefaler vi den nasjonale reguleringen av tiltak i samsvar med covid-19-forskriften kapittel 5A
videreføres for kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan frem til og med 08.04.2021 kl. 24.00.
Tiltakene anbefales iverksatt fra 07.04.2021 kl. 00.00.
Kommunene har alle gjennomført lokale situasjonsvurderinger, og ønsker tiltak i tråd med det ovenstående
Kommunene må til enhver tid i tillegg konkret vurdere behovet for lokale råd og tiltak, og for samordning av
tiltak for å redusere mobiliteten på tvers av kommunene
Statsforvalteren vil gjennomføre en ny vurdering med samtlige kommuner i fylket onsdag 7. april. Hensikten
vil være å vurdere smittesituasjonen, effekt av tiltak og økt mobilitet gjennom påskehøytiden.
Anbefalingen er i samsvar med FHIs vurdering, Statsforvalters anmodning og kommunenes egne ønsker og
vurderinger.

Bakgrunn
Eksisterende statlige tiltak etter covid-19 forskriften i ovennevnte kommuner i Vestfold og Telemark har varighet
frem til og med 6. april.
Det ble den 31.3.21 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 Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik videreføres særlig høyt tiltaksnivå etter
kapittel 5A frem til og med 11. april. Anmodningen er begrunnet i at enkelte kommuner har så langt har lite eller
ingen nedgang i smittetall til tross for de strenge tiltakene og bekymring for nye runder med strenge tiltak hvis det
slippes opp for tidlig. Dette er i tråd med kommunenes egne ønsker og vurderinger.
For kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan anbefaler Statsforvalteren at det særlig høye tiltaksnivået etter
kapittel 5A videreføres frem til og med 8. april. Situasjonen i disse kommunen beskrives som fortsatt ustabil, men
sannsynligvis avflatende eller synkende før påske

Statsforvalters vurdering og anmodning
På grunnlag av drøftinger med og anbefalinger fra kommunene, anbefaler Statsforvalter at tiltaksnivå etter covid-19
forskriften videreføres som følger:
For de tidligere Vestfoldkommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik videreføres
særlig høyt tiltaksnivå etter kapittel 5A frem til og med 11. april. Dette er i tråd med kommunenes egne ønsker og
vurderinger. Tiltaksnivå og varighet vil da sammenfalle med tiltakene i Viken fylke.
For kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan anbefaler Statsforvalter at det særlig høye tiltaksnivået etter
kapittel 5A videreføres frem til og med 8. april. Over påske ønsker Grenlandskommunene å ta ned tiltakene til
kapittel 5B med virkning fra 9. april dersom smittesituasjonen tilsier dette, revurdering vil bli gjort onsdag 7.april.
Statsforvalter vurderer særlig følgende forhold til å ha betydning for vurdering av videreføring av tiltaksnivå:










Kommunene i Viken har tiltak som varer til og med 11. april. Konsekvenser av å slippe opp tidligere i vårt
fylke kan resultere i økt mobilitet fra Oslo/Viken til vårt fylke, med øket smitte igjen
Effektene av økt mobilitet i påsken på smittenivå vil ikke være avklart innen 6. april. Erfaringsmessig har
smitten økt betydelig etter både jule- og vinterferie
Næringsliv og innbyggerne har behov for forutsigbarhet, særlig næringer som er avhengig av bestilling av
varer med kort holdbarhet
Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget gjennom helligdagene antas å være noe mangelfullt ut fra flere
årsaker. Endret mobilitet, forsinkelse i registrering, mulig redusert testing og (mulig redusert)
analysekapasitet i fremste rekke
Forlengelse av tiltakene til og med 11. april for Vestfoldkommunene og revurdering av tiltakene for
Grenlandkommunene 07.04. gir et bedret kunnskapsgrunnlag for å beslutte endring og eventuell
nedjustering, samtidig som brå, ny oppjustering forebygges
Prognosene til FHI per i dag indikerer økning i antall sykehusinnleggelser i tiden som kommer. Situasjonen
beskrives i situasjonsrapporten fra Helsedirektoratet som alvorlig
Enkelte kommuner har så langt lite eller ingen nedgang i smittetall til tross for de strenge tiltakene
Ved å slippe opp for tidlig kan dette resultere i økt smitte, med behov for nye runder med strenge eller
strengere tiltak
Flere kommuner har hatt svært inngripende tiltak over lang tid, for næringsliv og innbyggere er dette en
situasjon som kan gi langvarige uheldige konsekvenser

FHIs vurdering
FHI oppsummerer sin vurdering slik:





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 ustabil på grunn av forventet stor
mobilitet i påsken. De ønsker derfor en videreføring av tiltaksnivå 5A til og med 11. april.
Kommunene i Grenlandsområdet som er omfattet av kap 5A (Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan) har god
oversikt over situasjonen, og ønsker så raskt som mulig å gå til tiltaksnivå 5B dersom den den nedadgående
trenden fortsetter over påske. De ønsker derfor en videreføring av tiltaksnivå 5A til og med 8. april og med
ny vurdering 7. april.
Basert på foreløpig vurdering i samarbeid med kommunene anbefaler Folkehelseinstituttet å opprettholde
og videreføre dagens tiltaksnivå, men vi anbefaler at det gjøres en ny vurdering av behovet for nasjonal
regulering og av forholdsmessigheten av tiltakene med en eventuell nedjustering 7. april for
Grenlandskommunene.

FHIs vurdering er vedlagt i sin helhet.
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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.
Den britiske virusmutasjonen dominerer i regionen, med ca. 84% av tilfellene i de tidligere Vestfoldkommunene. I
flere kommuner er det fortsatt noen grad av ukjent smittevei, mens andre kommuner melder tilbake at de opplever
å ha kontroll på smittesituasjonen. Enkelte kommuner har hatt en nedgang i antall smittede, andre beskrives å ha en
stabil situasjon, mens noen av kommunene har hatt en økning i antall smittede. Det er usikkerhet med hensyn til
påskeferiens innvirkning på smittesituasjonen da man forventer økt mobilitet i regionen og innreise fra andre
regioner med høyt smittetrykk.
For kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik anbefales tiltaksnivå 5A frem til og
med 11.04.2021. Situasjonen er ustabil, og den britiske virusvarianten er påvist i 84% av de positive testene. Det er
derfor behov for å videreføre et særlig høyt tiltaksnivå, også fordi det er behov for å forhindre mobilitet over
grensen fra Viken og dermed en ny økning av smitten.
For kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan anbefales tiltaksnivå 5A frem til og med 08.04.2021. Situasjonen
er fortsatt ustabil i disse kommunene, men sannsynligvis avflatende eller synkende før påske. Hvis denne trenden
fortsetter etter påske vurderes det at videre tiltaksnivå kan vurderes å reduseres til nivå 5B, eventuelt med enkelte
tilleggs restriksjoner.
Helsedirektoratet viser til at tiltak etter covid-19 forskriften kapittel 5A har vist seg egnet til å slå ned utbrudd med
engelsk variant, og vurderer at tiltaksnivået er forholdsmessig og nødvendig for kommunene med en varighet som
beskrevet.
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
utbruddskommunene og deres nabokommuner. Det er stor intern mobilitet, både gjennom arbeid og for barn og
unge i skole og fritidsaktiviteter. Det er stor bruk av offentlig transport. Helsedirektoratets vurdering er derfor at
vilkårene i smittevernloven § 4-1 er oppfylt.

Samlet anbefaling


Det anbefales at departementet viderefører gjeldende regulering for kommunene Tønsberg, Færder,
Holmestrand Sandefjord, Larvik og Horten i covid-19 forskriften kapittel 5A, med varighet frem til den
11.04.2021 kl. 24. Innen den tid vil på nytt kunne vurdere om tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt til å kunne
nedtrappes.



Det anbefales at departementet viderefører gjeldende regulering for kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien
og Siljan i covid-19 forskriften kapittel 5A, med varighet frem til den 08.04.2021 kl. 24. Innen den tid vil det
bli vurdert om tiltakene kan nedtrappes.
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Vedlegg
Anmodning fra Statsforvalter
Fra: Kaiser, Jan Helge <fmvejhk@statsforvalteren.no>
Sendt: onsdag 31. mars 2021 13:48
Til: Beredskap Hdir <Beredskap.Hdir@helsedir.no>; utbrudd@fhi.no
Kopi: Beredskap DSB <beredskap@dsb.no>; CIM - FMVT <fmvt@cim-products.no>
Emne: Anbefaling om videreføring av tiltaksnivå for Vestfold og Telemark

Til Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har i dag drøftet det epidemiologiske situasjonsbildet i fylket med
kommunene. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet deltok også på møtet. På grunnlag av drøfting og innspill i
møtet sender Statsforvalteren anbefaling til Helsedirektoratet om videreføring av regionale tiltak for fylket.
Eksisterende statlige tiltak etter covid-19 forskriften har varighet frem til og med 6. april.

Statsforvalteren vurderer særlig følgende forhold til å ha betydning for vurdering av videreføring av tiltaksnivå:










Kommunene i Viken har tiltak som varer til og med 11. april. Konsekvenser av å slippe opp tidligere i vårt
fylke kan resultere i økt mobilitet fra Oslo/Viken til vårt fylke, med øket smitte igjen
Effektene av økt mobilitet i påsken på smittenivå vil ikke være avklart innen 6. april. Erfaringsmessig har
smitten økt betydelig etter både jule- og vinterferie
Næringsliv og innbyggerne har behov for forutsigbarhet, særlig næringer som er avhengig av bestilling av
varer med kort holdbarhet
Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget gjennom helligdagene antas å være noe mangelfullt ut fra flere
årsaker. Endret mobilitet, forsinkelse i registrering, mulig redusert testing og (mulig redusert)
analysekapasitet i fremste rekke
Forlengelse av tiltakene til og med 11. april for Vestfoldkommunene og revurdering av tiltakene for
Grenlandkommunene 07.04. gir et bedret kunnskapsgrunnlag for å beslutte endring og eventuell
nedjustering, samtidig som brå, ny oppjustering forebygges
Prognosene til FHI per i dag indikerer økning i antall sykehusinnleggelser i tiden som kommer. Situasjonen
beskrives i situasjonsrapporten fra Helsedirektoratet som alvorlig
Enkelte kommuner har så langt lite eller ingen nedgang i smittetall til tross for de strenge tiltakene
Ved å slippe opp for tidlig kan dette resultere i økt smitte, med behov for nye runder med strenge eller
strengere tiltak
Flere kommuner har hatt svært inngripende tiltak over lang tid, for næringsliv og innbyggere er dette en
situasjon som kan gi langvarige uheldige konsekvenser

På grunnlag av drøftinger og anbefalinger fra kommunene, anbefaler Statsforvalteren at tiltaksnivå etter covid-19
forskriften videreføres som følger:

For de tidligere Vestfoldkommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik videreføres
særlig høyt tiltaksnivå etter kapittel 5A frem til og med 11. april. Dette er i tråd med kommunenes egne ønsker og
vurderinger. Tiltaksnivået vil da sammenfalle tidsmessig med eksisterende tiltaksnivå for Viken fylke.
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For kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan anbefaler Statsforvalteren at det særlig høye tiltaksnivået etter
kapittel 5A videreføres frem til og med 8. april. Over påske ønsker Grenlandskommunene å ta ned tiltakene til
kapittel 5B med virkning fra 9. april dersom smittesituasjonen tilsier dette, revurdering vil bli gjort onsdag 7.april. En
felles vurdering fra kommuneoverlegene i Grenland beskriver situasjonen som følger:

«Situasjonen er fortsatt ustabil, men sannsynligvis avflatende eller synkende for Grenlandskommunene før påske.
Hvis denne trenden fortsetter etter påske vurderes det at videre tiltaksnivå bør være 5b.Det er knyttet stor usikkerhet
til utviklingen etter påskeferien. I tillegg vil mulig mobilitet fra områder med høyere smittetrykk i perioden 6.-11. april
ved overgang til 5b da kunne øke smittetrykket igjen. Ved overgang til 5b bør det være forskriftsfestet stengte
varehus og kjøpesentre.»

Øvrige kommuner i fylket håndterere situasjonen med lokale tiltak og råd. De ønsker ikke statlige tiltak, slik
situasjonen er nå.

Statsforvalteren vil gjennomføre en ny vurdering med samtlige kommuner i fylket onsdag 7. april. Hensikten vil være
å vurdere smittesituasjonen, effekt av tiltak og økt mobilitet gjennom påskehøytiden.

Til grunn for anbefalingen legger viser vi til vår ukentlige epidemiologiske situasjonsrapport (se lenke:
https://www.statsforvalteren.no/vestfold-og-telemark/Koronaviruset-covid-19/Koronaviruset-covid-19/smitta-heldseg-stabil-men-minkar-nokre-stader/) og informasjon fremført under møtet, se vedlagte referat fra møtet 31.03.21.

Med venleg helsing
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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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 opplever 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 ustabil
på grunn av forventet stor mobilitet i påsken. De ønsker derfor en videreføring av tiltaksnivå
5A til og med 11. april.
Kommunene i Grenlandsområdet som er omfattet av kap 5A (Bamble, Porsgrunn, Skien og
Siljan) har god oversikt over situasjonen, og ønsker så raskt som mulig å gå til tiltaksnivå 5B
dersom den den nedadgående trenden fortsetter over påske. De ønsker derfor en
videreføring av tiltaksnivå 5A til og med 8. april og med ny vurdering 7. april.
Basert på foreløpig vurdering i samarbeid med kommunene anbefaler Folkehelseinstituttet å
opprettholde og videreføre dagens tiltaksnivå, men vi anbefaler at det gjøres en ny vurdering
av behovet for nasjonal regulering og av forholdsmessigheten av tiltakene med en eventuell
nedjustering 7. april for Grenlandskommunene.

Situasjonsbilde
Etter fem uker med økning i antall meldte tilfeller på landsbasis, var det en nedgang i uke 12. Antall
meldte tilfeller gikk ned i alle fylker med unntak av i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er svært
stor geografisk variasjon både mellom og innad i ulike fylker. For Vestfold og Telemark har det vært
en nedgang i antall meldte tilfeller og andel positive blant de testede i uke 12 og flere kommuner
håndterer pågående utbrudd med engelsk virusvariant. Trenden og fjortendagersinsidensen i Oslo,
Viken og Vestfold og Telemark har fra slutten av februar hatt en kraftig økning, men hvor det nå ser
ut til at trenden har snudd.

Figur 1. Antall tilfeller per 100 000 innbygger per 14 dager etter fylke, uke 09-13.
Folkehelseinstituttet
E-post: utbrudd@fhi.no
Tlf.: 21 07 70 00

Færder
Kommunen har hatt en nedgang i antall tilfeller, men melder at nedgangen kan skyldes reduksjon i
antall testede. I uke 12 var ukjent smittevei på 15 % sammenliknet med 12 % i uke 11. 14-dagers
insidens 263/100 000 innbyggere.
Tiltak under 5A innført. Kommunen ønsker selv å videreføre 5A til 11.april.

Figur 2. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Færder per dag, MSIS for uke 8 – 13.

Holmestrand
Kommunen har hatt en nedgang i antall tilfeller og få med ukjent smittekilde. De grenser til
Drammen og den bydelen i Drammen med høyest smittepress. De vurderer at 5B er mest riktig nivå
for kommunen, men pga økt mobilitet i regionen ønsker de å ligge på samme nivå som resten.
14-dagers insidens 124/100 000 innbyggere.
Tiltak under 5A innført. Kommunen ønsker selv å videreføre 5A til 11.april.

Figur 3. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Holmestrand per dag, MSIS for uke 8 – 13
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Horten
Kommunen har hatt en nedgang i antall tilfeller og få tilfeller med ukjent smittekilde.
14-dagers insidens 258/100 000 innbyggere.
Tiltak under 5A innført. Kommunen ønsker selv å videreføre 5A til 11.april.

Figur 4. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Horten per dag, MSIS for uke 8 – 13

Larvik
Kommunen har hatt en nedgang i antall tilfeller. De er engstelig for en oppblomstring etter ferien pga
økt mobilitet.
14-dagers insidens 65/100 000 innbyggere.
Tiltak under 5A innført. Kommunen ønsker selv å videreføre 5A til 11.april.

Figur 5. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Larvik per dag, MSIS for uke 8 – 13

3

Sandefjord
Kommunen har fortsatt en høy forekomst og har fått forlenget svartid på tester fra laboratoriet. De
aller fleste av tilfellene har kjent smittevei og smittested.
14-dagers insidens 670/100 000 innbyggere.
Tiltak under 5A innført. Kommunen ønsker selv å videreføre 5A til 11.april.

Figur 6. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Sandefjord per dag, MSIS for uke 8 – 13

Tønsberg
Kommunen har hatt en nedgang i antall tilfeller. Fortsatt noen tilfeller med ukjent smittested som
bekymrer.
14-dagers insidens 307/100 000 innbyggere.
Tiltak under 5A innført. Kommunen ønsker selv å videreføre 5A til 11.april.

Figur 7. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Tønsberg per dag, MSIS for uke 8 – 13
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Porsgrunn
Kommunen har hatt en nedgang i antall tilfeller og ønsker å gå fra 5A til 5B så raskt som mulig over
påske dersom smittesituasjonen tilsier dette.
Tiltak under 5A innført. Kommunen ønsker selv 5A til og med 8. mars før overgang til tiltak i kapittel
5B dersom smittesituasjonen tilsier det. Revurdering vil bli gjort onsdag 7.april.

Figur 8. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Porsgrunn per dag, MSIS for uke 8 – 13
Skien
Kommunen har en stabil situasjon i antall tilfeller og ønsker å gå fra 5A til 5B så raskt som mulig over
påske dersom smittesituasjonen tilsier dette.
Tiltak under 5A innført. Kommunen ønsker selv 5A til og med 8. mars før overgang til tiltak i kapittel
5B dersom smittesituasjonen tilsier det. Revurdering vil bli gjort onsdag 7.april.

Figur 9. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Skien per dag, MSIS for uke 8 – 13
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Bamble
Kommunen hadde en økning i antall tilfeller i uke 11 og 12, men rapporterer at de ikke har noen med
ukjent smittekilde og at det stort sett har vært tilfeller blant kjente nærkontakter de siste dagene. De
ønsker å gå fra 5A til 5B så raskt som mulig over påske dersom smittesituasjonen tilsier dette.
Tiltak under 5A innført. Kommunen ønsker selv 5A til og med 8. mars før overgang til tiltak i kapittel
5B dersom smittesituasjonen tilsier det. Revurdering vil bli gjort onsdag 7.april.

Figur 10. Antall covid-19 tilfeller rapportert fra Bamble per dag, MSIS for uke 8 – 13
Siljan
Kommunen har ikke hatt noen tilfeller så langt i mars. De ønsker å gå fra 5A til 5B så raskt som mulig
over påske dersom smittesituasjonen tilsier dette.
Tiltak under 5A innført. Kommunen ønsker selv 5A til og med 8. mars før overgang til tiltak i kapittel
5B dersom smittesituasjonen tilsier det. Revurdering vil bli gjort onsdag 7.april.
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