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Forskrift om midlertidige smitteverntiltak i Arendal kommune, Agder
Rådmannens forslag til vedtak
Arendal formannskap vedtar med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme
sykdommer (Smittevernloven) og kommunelovens §11.8 ( hasteparagrafen) forskrift om
smitteverntiltak i Arendal kommune. Forskriften trer ikraft straks og gjelder fram til og med 12.
oktober 2020.

Bakgrunn for saken
Antall nye smittetilfeller i Arendal kommune er fortsatt høyt.
Tiltakene som er iverksatt, herunder innføring av lokal forskrift til smittevernloven, synes å ha
bidradd til utflating av tallene for nye smittede, men det er kommer fortsatt nye smittetilfeller hver
dag.
Det er derfor behov for sterkere tiltak en periode for å begrense smittespredningen og få
situasjonen under kontroll, i tråd med regjeringens strategi om lokal kontroll med utbrudd
(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/langsiktig-strategi-og-plan-for-handteringen-av-covid19-pandemien-og-justering-av-tiltak/id2701518/).
Serveringssteder skal registrere telefonnummer til gjestene og tidspunktet for besøket og slette
disse listene etter 10 dager. Dette gjøres for å lette smittesporingsarbeidet.
Forskriften innfører begrensninger på offentlige arrangementer ved å forby arrangementer med
flere enn 50 deltakere. Videre inneholder forskriften bestemmelser om at det ikke er tillatt med flere
enn 10 personer samlet i private sammenkomster. Begrunnelsen for denne begrensningen er
erfaringer fra andre smitteutbrudd som viser utfordringer knyttet til smitteverntiltak og
smittesporing.
Helse- og omsorgsdepartementet kom den 21.09.2020 med «Rundskriv om kommunale
smitteverntiltak som forbyr eller begrenser sosial omgang». Herfra siteres følgende:
«I perioder med økende smitte er det viktig å begrense kontakten mellom personer. Det er
også viktig å verne om kommunenes smitteoppsporingskapasitet. Det kan være større
grunn til å innføre restriksjoner i en periode der smittefaren øker fordi mange aktiviteter vil
foregå innendørs, samtidig som vi går inn i forkjølelses- og influensasesongen.
Helse- og omsorgsdepartementet mener at det kan være behov for at kommunene vurderer
lokale smitteverntiltak som begrenser adgangen til å samles i større grupper, dersom det
oppstår eller er fare for lokal smitteoppblomstring og et forsvarlig smittevern tilsier at det
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er nødvendig med restriksjoner ut over det som følger av nasjonale tiltak.»
Tiltakene er nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig
kapasitet i helsetjenesten. Tiltakene har hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd a).
Tiltakene fremstår som forholdsmessige og tjenlige ut fra en helhetsvurdering og gjelder for alle
som oppholder seg i Arendal kommune.
Forskriften gjelder fra kunngjøring og til og med 12. oktober.
Kommunelegen vurderer at smitteverntiltakene har en medisinskfaglig begrunnelse, og at de er
nødvendige av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i
kommunen og i helse- og omsorgstjenesten. Tiltaket vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig
ut fra en helhetsvurdering.
Etter kommunelegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved smitteverntiltaket overstige
belastningene og ulempene for de tiltaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

Forskrift om midlertidige smitteverntiltak i Arendal kommune, Agder
Fastsatt av Arendal formannskap 5.10.2020 med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om vern
mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) og kommunelovens §11.8 (hasteparagrafen).
§ 1. Formål og virkeområde
Forskriftens formål er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i en periode med økende
spredning. Forskriften gjelder i Arendal kommune.
§ 2. Begrensninger på private sammenkomster
Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster der flere enn 10 personer er til
stede samtidig. Som privat sammenkomst regnes blant annet fester, selskaper og andre
tilstelninger, utendørs og innendørs.
Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen av sammenkomsten.
Arrangøren skal legge til rette for at smittevernrådene kan følges.
§ 3. Begrensninger på offentlige arrangementer
Det er tillatt å arrangere og delta på offentlige arrangementer som faller inn under covid-19forskriften § 13. Antallet deltakere på slike arrangementer begrenses til 50.
§ 4. Skjenkesteder og restauranter
Serveringssteder skal registrere telefonnummer til gjestene og tidspunktet for besøket og slette
disse listene etter 10 dager.
§ 5. Ansvar
Arendal kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.
§ 6. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 12. oktober 2020.
Konklusjon 2/10-2020
På bakgrunn av en faglig vurdering av hva som må til for å slå ned spredningen av Covid- 19
viruset i Arendal, foreslår rådmannen å forlenge den lokale forskriften en uke, det vil si fram til og
med 12. oktober.
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Rådmannen er kjent med at regjeringen 30.9. gikk ut med lempninger i korona- retningslinjene fra
12. oktober, men regjeringen pekte samtidig på Arendal som et av de stedene utenom Oslo som
må ha særskilt oppmerksomhet på å begrense spredning.
Dagens bilde tilsier at vi fortsetter med strengere regler i Arendal enn i landet for øvrig.

Arendal 2/10-2020
Harald Danielsen
rådmann
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