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VEDTAK ETTER SMITTEVERNLOVEN § 4-1 

 

VEDTAK FRA KOMMUNEOVERLEGEN I AREMARK KOMMUNE 

12.08.2020 

 

Kommuneoverlegen i Aremark kommune fatter følgende vedtak:  

 

«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og 

omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen onsdag 12.08.2020 følgende vedtak, etter 

smittevernloven § 4-1: 

 

Fra og med 12.08.20 kl 14.00 til og med 26.08.20 kl 14.00 vil følgende institusjoner 

holdes stengt for besøkende:  

 Fosbykollen sykehjem (ble stengt 07.08.20) 

 Furulund (med unntak av svømmebasseng for skoleelever) 
 Folkebibliotek, samt "Mer-åpent bibliotek" 
 Kulturskolen 
 Åpen barnehage 
 Helsestasjonen er kun åpen for de med oppsatt time, det er ikke mulighet for 

drop-in i denne perioden 
 Videre er det bestemt at det ikke skal avholdes offentlige arrangementer i 

Aremark kommune i samme tidsperiode. 
 
 
 Fra og med 12.08.20 kl 14.00 til og fram til annet vedtak blir gjort, vil følgende gjelde:   

 Det vil være lav terskel for testing av helsepersonell fra røde soner i Norge. 
Helsepersonell fra utlandet eller som har vært i utlandet, også i grønne soner, 
testes. 

 Barnehagen videreføres på "gult" nivå 
 Skolen videreføres på "gult" nivå 
 Besøkskontroll for besøkende på rådhuset 
 Idrettshall: Kun åpen for trening. 

 Det tillates ikke at utøvere fra andre kommuner trener i hallen.  
 Idrett generelt; Det er kun trening som for tiden tillates i Aremark kommune. 

 Det tillates ikke at utøvere fra andre kommuner bedriver organisert 
trening i kommunen. 

 I størst mulig grad skal man begrense, men ikke stoppe, de ansattes ferdsel 
mellom kommunale bygg. 

 Ungdomsklubben åpnes ikke nå. 



 Søppeluka avventes. 

  

Skolebibliotek åpnes i forbindelse med skolestart. Det vil også bli vurdert å innføre en 
bokbestillingsordning, med henting av bøker på utsiden av biblioteket. 

Aktiv på dagtid og Trimgruppa kan bruke Aremarkhallen som tidligere. 

Begrunnelse for vedtaket  

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få 

alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en 

pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens 

helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. I den nåværende 

situasjonen er det derfor min vurdering å gjennomføre tiltak som er strengere enn det som er 

gjort på nasjonalt nivå. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring 

av koronavirus til og blant befolkningen i Aremark kommune. At dette vedtaket kommer nå, 

har bakgrunn i sterk økning i smittetall i nærliggende kommuner. Disse kommunene er både 

er arbeidskommuner for mange innbyggere i Aremark og er bostedskommune for flere 

ansatte i Aremark. Hensikten er derfor å minimere spredning av smitte inn i Aremark 

kommune. Jeg anser vedtaket nødvendig både for å beskytte sårbare grupper og for å 

opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Som FHI har fastslått vil selv en liten 

nedgang i reproduksjonstallet («antall personer en smittet person smitter»), ha stor betydning 

for epidemiens størrelse og varighet. Vedtaket er derfor etter min vurdering forholdsmessig 

og tjenlig ut fra en helhetsvurdering. Kommuneoverlegen vurderer at vedtaket med angitte 

smitteverntiltak har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet i 

kommunen. Dette for i så stor grad som mulig opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i 

kommunen og unngå økning i smittetall. Vurderingen er at den samfunnsmessige nytten ved 

vedtaket overstiger den belastning og ulempe for de vedtaket gjelder. Frivillig medvirkning er 

vektlagt i vurderingen. 

 

 

Med hilsen 

Rita Martinsen 

Kommuneoverlege i Aremark 

 


