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Forskrift om ventekarantene i Arendal kommune
Rådmannens forslag til vedtak
På grunn av pågående smittesituasjon med mutert virus innføres ventekarantene på 7 dager.
Vedtaket gjelder personer som på ulike måter har hatt kontakt med personer som kommer fra
husstander der det er påvist mutert virus.
Karanteneperioden for husstandsmedlemmene settes til 7 dager fra eksponering av mulig smitte.
Vedkommende som har hatt direkte kontakt med den smittede må fortsatt forholde seg til
karantenetiden anbefalt av smitteteamet. Dette er vanligvis 10 dager.
Det frarådes at barn med delt omsorg bytter hjem i karantenetiden. Men dersom barn bytter hjem i
karantenetiden vil den nye husstanden omfattes av husstandskarantenen fra det tidspunkt barnet
kommer inn i husstanden.
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Rettslig grunnlag
Ventekarantene innføres med hjemmel i smittevernloven § 4-1, første ledd bokstav d, jfr
smittevernloven § 1-5
Fakta
I ukene etter påske har det vært en sterk økning i antall smittetilfeller i Arendal kommune. Pr.
onsdag 21. april er det registrert 59 nye smittetilfeller for disse ukene, og smitten sprer seg i
økende grad blant barn og unge i alderen 13 til 24 år. Mange barn og unge som smittes har i tillegg
mindre symptomer på sykdommen, og risikerer derfor å smitte andre uten selv å være klar over at
de er smittet.
På grunn av at smitten nå eskalerer, og at det muterte viruset er langt mer smittsomt, vurderer
kommuneoverlegen at det er riktig å på nytt innføre ventekarantene i Arendal kommune (tidligere
kalt husstandskarantene).
Begrunnelse for tiltaket
FHI har utarbeidet en modell som kommunene kan benytte i sin risikovurdering før det settes i verk
eventuelle tiltak. Etter denne modellen er Arendal kommune nå på nivå 2. Gjennom
smittesporingsarbeidet som gjøres ser man imidlertid flere tilfeller av smitte uten direkte tilknytning
til et kjent smitteutbrudd.
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Inkubasjonstiden for covid-19 er fra 2 til 7 døgn, og de fleste som blir smittet tester positivt mellom
dag 5 og 7. Det er videre dokumentert at man er smittsom 48 timer før eventuelle symptomer.
Da det i Arendal kommune nå er en økning i antall smittetilfeller generelt, og økende smitte blant
barn og unge, vurderer kommuneoverlegen at det er nødvendig å iverksette ventekarantene som
et tiltak for å hindre spredning av covid-19.
Ventekarantene innebærer at husstandsmedlemmer til noen som har vært nærkontakt med en
smittet settes i karantene i 7 dager fra eksponering av mulig smitte.
Vedkommende som har hatt direkte kontakt med den smittede må fortsatt forholde seg til
karantenetiden anbefalt av smitteteamet. Dette er vanligvis 10 dager.
Dette tiltaket vurderes som viktig for å slå få kontroll på smittespredningen. Dette har ved tidligere
utbrudd i kommunen vist seg å være et svært effektivt tiltak for å hindre spredning av viruset.
Karantene er et inngripende tiltak for det det berører. Etter kommuneoverlegens vurdering er
imidlertid risikoen ved mutert virus og belastningen for samfunnet som helhet større dersom man
ikke lykkes med å slå ned et utbrudd på et tidlig tidspunkt. Konsekvensen kan da bli at skoler og
barnehager går over til rødt nivå, og at samfunnet for øvrig stenges ned i større grad.
Det å pålegge ventekarantene på 7 dager vurderes derfor som tiltak som står i rimelig forhold til de
fordelene som samfunnet som helhet oppnår gjennom dette.
I likhet med tidligere forskriftsregulering av tiltak vil det gjøres løpende vurderinger av behovet for å
opprettholde tiltaket. Kommuneoverlegen har myndighet til å ta ned tiltaket dersom det ikke lenger
er smittevernfaglig begrunnelse for å opprettholde dette, jfr. smittevernloven § 1-5.
Arendal 22/4-2021
Harald Danielsen
rådmann
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