Hastevedtak – pålegg om nærkontaktkarantene for barn under
18 år.
Bakgrunn for saken:
Det er nå en situasjon med sterkt økende covid-19-smitte nasjonalt og i Lindesnes
kommune. Omicron varianten er også i ferd med å overta.
Det er høy forekomst av smitte i hele befolkningen, særlig i barne- og ungdomsskoler.
Det ikke er innført karantenekrav for nærkontakter for barn under 18 år. Dette gjør det
etter kommunelegens vurdering nødvendig å iverksette lokale smittevernstiltak.

Vedtak:
Barn under 18 år pålegges nærkontaktkarantene i Lindesnes kommune på lik linje med
personer over 18år.

Juridisk grunnlag:
Smittevernloven § 1-5, Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak, lyder:
Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig
begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter
en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på
frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.
Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil være
et uforholdsmessig inngrep.
Smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b lyder, og femte ledd, Møteforbud, stenging
av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering lyder:
Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å
motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta
b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager,
skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og
arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der,
Den som har satt i verk tiltaket, skal straks oppheve vedtaket eller begrense
omfanget av det når det ikke lenger er nødvendig. I hastesaker kan
kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter denne paragrafen.
Vurdering
Det er en alvorlig smittesituasjon både nasjonalt og lokalt, med sterkt økende covid-19
smitte.
Regjeringen innførte den 14.12.21 strenge nasjonale tiltak for å redusere smitten. Det
ble blant annet innført nye nasjonale karantenekrav for nærkontakter og
hustandsmedlemmer/tilsvarende nære. Barn under 18 som er nærkontakt til en smittet,
er imidlertid ikke omfattet av nye karanteneregler med mindre de er

husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, og det vil derfor ikke være karantenekrav
ved annen nærkontakt for denne gruppen.
Det følger av covid-19 forskriften § 14 b at barnehager og opplæringsvirksomheter skal
drives smittevernfaglig forsvarlig. Barnehage- og skoleeier kan redusere åpningstider
eller antall barn eller elever som er til stede samtidig, dersom det er nødvendig for å
oppfylle kravene i denne paragrafen. Det er nasjonalt innført krav om å følge
smittevernveilederen på gult nivå i barne- og ungdomsskole.
Kommunen uttrykker bekymring for smittesituasjonen spesielt i skoler, hvor det er høyt
smitteuttrykk, mange i karantene og nye karanteneregler som gjør det vanskelig å
opprettholde en god smittevernfaglig drift. Det er også mange foresatte/elever/ansatte
er bekymret for å bli smittet.
Det følger av smittevernloven § 4-1 bokstav b, at kommunestyret når det er nødvendig
for å forebygge en allmennfarlig sykdom eller motvirke at den blir overført, kan vedta
stenging eller begrensning i aktivitet i barnehage og skole. Tiltaket må være basert på en
medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå
tjenlig etter en helhetsvurdering. Kommunelegen har etter smittevernloven § 4-1 femte
ledd myndighet i hastesaker til å utøve den myndighet som er lagt til kommunestyret.
Kommuneoverlegen vurderer at når det kommer smitte inn i en klasse eller
barnehagekohort, er det stor fare for videresmitte til resten av kohorten. For å kunne
redusere smittespredningen er det nødvendig å innføre smittekarantene for disse
kohortene. Dette vedtak vil videre redusere muligheten for at mange elever/ansatte blir
eksponert for smitte før julehøytiden, med de negative konsekvensene dette vil kunne få
for dem, og deres nærstående. Kommuneoverlegen vurderer derfor at tiltaket er
forholdsmessig, og etter en helhetsvurdering fremstår som tjenlig.
Kommuneoverlegen vurderer at det er nødvendig at vedtaket trer ikraft straks.
Kommuneoverlegen vurderer derfor at vilkåret om at kommuneoverlegen i hastesaker
kan utøve myndigheten, er oppfylt.
Vedtaket gjelder fra og med 16.12.21 tom. 22.12.21. Vedtaket kan forlenges som
forskrift av Formannskapet etter ny vurdering.
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