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Rådmannens innstilling 
1. Anbefaling om at regjeringen forlenger de strenge tiltakene etter covid-19-forskriften kap. 5A til og 
med 11.4.2021 tas til orientering. 

2. I forskrift 24. mars 2021 nr. 867 om midlertidige covid-19-tiltak, Tønsberg kommune, Vestfold og 
Telemark gjøres følgende endringer: 

I 

§ 5 skal lyde 

§ 5. Utvidet ventekaranteneplikt 

I tillegg til karanteneplikten etter forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 4 er følgende personer også underlagt ventekaranteneplikt: 

Personer som kommuneoverlegen vurderer har vært eksponert for smitte og hvor det er risiko for at 
vedkommende selv er smittet.  Kommuneoverlegen kan pålegge ventekarantene inntil negativt 
testresultat foreligger tilsvarende bestemmelsene covid-19-forskriften § 4 første ledd bokstav c.    

Bestemmelsene i covid-19-forskriften § 4 andre og tredje ledd gjelder tilsvarende. 

Kommuneoverlegen skal oppheve pålegget straks det ikke lenger er nødvendig med ventekarantenen. 

§§ 5, 6 og 7 skal lyde 

§§ 5,  6 og 7 blir til §§ 6, 7 og 8 

II 

Endringene trer i kraft straks. 

Forskriften gjelder til og med 30. april 2021.   

Forskriften §§ 2, 3 og 4 gjelder til og med 11. april 2021. 

 



 

 
Sammendrag: 
Orientering om anbefaling fra Statsforvalteren til regjeringen om å forlenge de strenge tiltakene etter 
covid-19-forskriften kap. 5A til og med 11. april 2021. 

Forslag om endring av forskrift 24. mars 2021 nr. 867 om midlertidige covid-19-tiltak, Tønsberg 
kommune hvor det er regulert tiltak i forhold til camping, bobil og gjesteparkering.  Forslaget innebærer 
forlengelse av tiltakene tilsvarende de strenge nasjonale tiltakene, til og med 11. april 2021.  I 

 tillegg foreslås en utvidelse av ventekaranteneplikten for personer som kommuneoverlegen vurderer 
har vært utsatt for smitte og selv kan være smittebærer. 

 

Bakgrunn for saken: 
Kriseledelsen har i dag  hatt møte med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) om forlengelse av strengt tiltaksnivå etter 
coivd-19-forsrkiften kap. 5A i Vestfoldkommunene og Grenlandsområdet. 

Faktagrunnlag: 
I Tønsberg kommune har trenden siste uker vært et  fall i antall smittede.  Nivået er likevel høyt 
og et antall smittede som er langt høyere enn det var før uke 8 da Tønsberg fikk en stor 
smitteøkning.  

Villsmitten er på rett i underkant av 10 %,  et nivå som bør reduseres.  Nedgangen i smitte som 
er registrert for øyeblikket er ikke stabil og vart over for kort tid til at det i er mulig å konludere 
om tendensen.  Dette  henger også sammen med at det er en nedgang i personer som tester 
seg, som igjen kan gi en feil indikasjon på den reelle smittesituasjonen. 

Erfaringsmessig vil det bli en oppgang i smittetilfeller etter ferier.  Selv med et lavere 
smittetrykk ved inngangen til for eksempel jule- og vinterferien, har smitten økt etter ferien er 
over.  For å sikre en god oversikt over smittesituasjonen er det nødvendig med en forlengelse 
av tiltakene til uken etter påskeferiens avslutning. 



 

Forlengelse av tiltak camping, bobil, gjestehavn til 11.4.2021 
Formannskapet bes også ta stilling til forlengelse av tiltakene om camping, bobil og gjestehavn 
til å gjelde til og med 11.4.21, tilsvarende forlengelsen av de strenge tiltakene i covid-19-
forskriften kap. 5A. 

Utvide ventekarantene – fullmakt til kommuneoverlegen 
I tillegg anbefaler kriseledelsen og kommuneoverlegen at Tønsberg får en utvidet mulighet til å 
pålegge ventekarantene, i tillegg til de nasjonale reglene i covid-19-forskriften § 4.   

Utvidet TISK har blitt brukt i Tønsberg kommune fra uke 9, etter anbefaling FHI for å stoppe 
smittekjedene.  Utvidet TISK innebærer at flere personer må være i karantene og 
ventekarantene.  Det britisk muterte viruset er svært smittsomt og dominant i Tønsberg 
kommune og i regionen.  I påvente av prøvesvar ligger smittesporingen ett steg etter virusets 
smittekjeder.  Ventekarantene som er del av utvidet TISK har bidratt til å få kontroll med 
smittespredningen per nå.  

Fra 29.3.21 ble den nasjonal covid-19-forskriften endret og ventekarantene ble pålagt 
husstandsmedlemmer.  Kommuneoverlegen ser også et behov for ventekarantene for andre 
enn husstandsmedlemmer i enkelte konkrete situasjoner.  Dette gjelder spesielt i forhold til 
skole og barnehage der en elev, barnehagebarn eller ansatt er nærkontakt.  I de tilfellene der 
tiden fra smittede får symptomer til testsvaret foreligger er for lang, har flere personer blitt 
bedt om å være i ventekarantene.  I disse tilfellene er det en forventning om at nærkontakten 
allerede kan være smittet og smittebærer, uten å ha utviklet symptomer ennå.  En person 
regnes som smittsom to døgn før symptomene starter.  Nærkontakten til nærkontakten vil da 
også ha blitt utsatt for smitte og vil selv kunne være smittebærer. 



Kommuneoverlegen har erfart at det ikke alltid er tilstrekkelig å ha en «bør» regel for 
ventekarantene, fordi det ikke er alle som følger anmodning om være i ventekarantene.  
Tønsberg har hatt videre spredning i kohorter fordi anmodning om ventekarantene ikke har 
blitt fulgt.  I tillegg har svartiden for testprøver økt, og dette har gitt et ytterligere behov for 
ventekarantene.  Det er innført bruk av hurtigtester, slik at ventekarantenetiden skal være så 
kort som mulig.  Behovet for en utvidet bestemmelse om å pålegge ventekarantene er tilstede 
grunnet økt smittsomhet, forlenget svar tid på prøver, manglende etterlevelse på anmodninger 
om ventekarantene og for å stoppe smittekjedene tidligere. 

Forslaget til ny bestemmelse Tønsbergs lokale covid-19 forskrift gir kommuneoverlegen 
myndighet til å pålegge enkeltpersoner utvidet ventekarantene når det er sannsynlig at den de 
er nærkontakt med allerede er smitteførende, etter å ha blitt smittet som nærkontakt til en 
annen person.  Vurderingen skal gjøres av  kommuneoverlegen, eller dens stedfortreder, 
sammen med smittesporingsteamet.  Vanligvis vil en utvidet ventekarantene bare vare i 
maksimalt 24 timer.  Enten vil den da opphøre fordi det er mottatt negativt prøvesvar eller 
personen må i vanlig nærkontaktkarantene, fordi personens nærkontakten har testet positivt. 

Formannskapet har delegert myndighet fra kommunestyret til å vedta tiltak etter 
smittevernloven.  Utvidet karantene begrunnes i smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d) 
Isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres 
bevegelsesfrihet i opptil sju dager av gangen. 

Forslaget innarbeides i den eksisterende forskriften med en ny bestemmelse som foreløpig skal 
gjelde ut april. 

Forslag til endring av forskrift 24. mars 2021 nr. 867 om midlertidige covid-19-tiltak, Tønsberg 
kommune, Vestfold og Telemark 

I 

§ 5 skal lyde 

§ 5. Utvidet ventekaranteneplikt 

I tillegg til karanteneplikten etter forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 4 er følgende personer også underlagt 
ventekaranteneplikt: 

Personer som kommuneoverlegen vurderer har vært eksponert for smitte og hvor det er risiko 
for at vedkommende selv er smittet.  Kommuneoverlegen kan pålegge ventekarantene inntil 
negativt testresultat foreligger tilsvarende bestemmelsene covid-19-forskriften § 4 første ledd 
bokstav c.    

Bestemmelsene i covid-19-forskriften § 4 andre og tredje ledd gjelder tilsvarende. 

Kommuneoverlegen skal oppheve pålegget straks det ikke lenger er nødvendig med 
ventekarantenen. 

§§ 5, 6 og 7 skal lyde 

§§ 5,  6 og 7 blir til §§ 6, 7 og 8 

II 



Endringene trer i kraft straks. 

Forskriften gjelder til og med 30. april 2021.   

Forskriften §§ 2, 3 og 4 gjelder til og med 11. april 2021. 

Rettslig grunnlag: 
Smittevernloven § 4-1 

Covid-19-forskriften 

Forskrift 24. mars 2021 nr. 867 om midlertidige covid-19-tiltak i Tønsberg kommune 

Vurderinger: 
Kriseledelsen har vurdert at det er nødvendig å avvente noen dager etter påskeferien før de 
strenge tiltakene i kommunen kan reduseres til et lavere nivå.  Ved å åpne opp for tidlig vil 
kommunen risikere å få en større oppblomstring og mer villsmitte, og smitten kan komme ut av 
kontroll.  

Tiltakene i forhold til camping mm. er besluttet på grunnlag av de strenge tiltakene i regionen, 
og det er naturlig at disse også blir forlenget like lenge. 

Kriseledelsen anbefaler også at kommuneoverlegen og smittesporingsteamet gis mulighet til å 
kontrollere smittespredningen ved å pålegge utvidet ventekarantene når det er nødvendig for å 
hindre mer smitte.  Behovet vurderes nødvendig så lenge som kommunen har høye smittetall 
og følger utvidet TISK, foreløpig ut april. 

Konklusjon: 
Anbefaling om at regjeringen forlenger de strenge tiltakene etter covid-19-forskriften kap. 5A til 
og med 11.4.2021 tas til orientering. 

I forskrift 24. mars 2021 nr. 867 om midlertidige covid-19-tiltak, Tønsberg kommune, Vestfold 
og Telemark gjøres endringer om gyldighet for camping mm. og det vedtas regler for utvidet 
ventekarantene. 

Videre behandling: 
Saken ferdigbehandles i formannskapet. 
 

 Tønsberg, 31. mars 2021  

   

 Egil Johansen 
rådmann 

 

   
 

 

 
 
 


