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Hastevedtak i henhold til Smittevernloven § 4.1, fredag 14.01.2022 

Med hjemmel i smittevernloven § 4.1 første ledd bokstav d, gjør kommuneoverlegen i Surnadal vedtak 
som innebærer oppskalering til gult nivå i barnehagene og i barne- og ungdomstrinnet ved skolene i 
Surnadal kommune.  
Ved Surnadal videregående skole skal smittevernet holdes på grønt nivå. Vedtakene er som direkte følge 
av endringer med forenklinger i Covid-19 forskriften, ledsaget av nasjonale anbefalinger truffet siste 
døgn før hastevedtaket fattes.  
Nasjonale anbefalinger vedtas gjeldende for Surnadal kommune for å opprettholde tilfredsstillende 
kontroll over smittetrykket i kommunen og for å begrense de negative konsekvensene ved ukontrollert 
smitte. 
 
Vedtak 
1. Barnehagene og barne- og ungdomstrinnet ved skolene i Surnadal kommune skal følge gult 
 nivå fra og med mandag 17. januar 2022 kl 00 til mandag 24. januar 22 kl 2400. 
2. Surnadal videregående skole skal følge grønt nivå fra 17. januar 2022 fram til mandag 24. 
 januar 2022 kl 24.00 
 
Begrunnelse for vedtaket:  
SARS-CoV-2 er definert som en allmenfarlig smittsom sykdom. Omikronvarianten er langt mer smittsom 
enn den foreløpig dominerende deltavarianten av viruset. Smitte av deltaviruset gir betydelig mer 
sykdom på individnivå enn omikronvarianten.  
Omikronvarianten gir sykdomsbyrde for utsatte grupper og kan utfordre helsevesen og 
samfunnsfunksjoner ved større smitteutbrudd. Landet er i ferd med å gå inn i en meget høy smittebølge 
dominert av omikronviruset. Omikronvarianten av Koronaviruset er om lag like smittsomt som 
vannkopper. 
 
Lokal situasjon 
Surnadal kommune har et pågående lokalt utbrudd med stigende smittetrend over tid i kommunen og i 
kommunens bo- og arbeidsregion. På to måneder har antall smittede i Surnadal økt fra ca. 20 smittede 
totalt til ca. 90 bekreftede smittetilfelle.  Per i dag er det holdepunkt for at om lag 70 prosent av 
smittetilfellene i kommunen skyldes fortsatt deltavarianten av Covid-19. De øvrige om lag 30 prosent 
kan være den muterte omikronvarianten av koronaviruset, ifølge informasjon fra Statsforvalteren. Det 
er den senere tid påvist flere smittede ved Nordmøre folkehøyskole. Etter spredte tilfelle i barnehager, 
barne- og ungdomstrinn har smittenivået så langt vært begrenset i oppvekstområdet på nyåret. 



2 

I Kristiansund kommune pågår et større koronautbrudd som i hovedsak antas skyldes omikronvarianten 
av Covid-19 viruset ifølge kommunen selv og Statsforvalteren. Her er oppvekstsektoren blitt rammet 
betydelig, på kort tid. 
 
Smitte i Surnadal kommune har vist seg å stamme hovedsakelig fra byene Kristiansund, Trondheim og 
Oslo. Også i Trondheim er smittenivået på historisk høyt nivå, men i Oslo synes smittenivået per i dag å 
være inne i et mer stabilt, men høyt nivå. 
 
Nasjonal situasjon 
Det er per i dag historisk høyt nivå på antall smittede personer pandemien i landet. Sykehusene er under 
press, og det er avgjørende å redusere smitten lokalt. Den mer smittsomme omikron-varianten av 
Covid-19 dominerer på landsbasis. 
 
Regjeringen har den 13. januar 2022 anbefalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomstrinnet, og 
grønt nivå i videregående skoler. Differensieringen begrunnes av regjeringen til de eldste elevenes evne 
til å etterleve avstandsanbefalinger og generelle smittevernråd. Regjeringen har samtidig presisert at 
barn og unge skal prioriteres for å få lettelser i byrdene med pandemien. Samtidig skal også deres 
rettigheter knyttet til opplæring ivaretas. Sårbare barn ut fra sosiale og helsefaglige utfordringer skal 
også ivaretas. 
 
Smittenivået forventes å stige betydelig de nærmeste ukene, ifølge Folkehelseinstituttet. Myndighetene 
har erkjent at den forestående smittebølgen ikke kan forhindres, kun modereres. Kontinuerlig smitte, 
både erkjent og uoppdaget smitte, er påregnelig i ukene framover over hele landet. 
 
Vurderinger 
 
Kommunen var inne i en krise knyttet til ekstremvær med flom og skred samtidig som sentrale 
myndigheter erklærte betydelige endringer i smittevernreglene der den pågående pandemien er i kraftig 
utvikling. For å oppnå hensikten med vedtaket uten unødig tap av tid, for å oppnå de gevinster som de 
nasjonale anbefalingene skal gi,  fattes vedtaket som hastevedtak av kommuneoverlegen, med mulighet 
for forlengelse, da som politisk fattet vedtak.  
 
Som hastevedtak er det ikke gjennomført forhandlinger med berørte parter. 
 
Kommuneoverlegens vurdering er at kommunen står overfor en betydelig smittebølge om kort tid, på 
linje med Folkehelseinstituttets prognose.  
 
Barnehager og opplærings- og utdanningsvirksomheter skal drives smittevernfaglig forsvarlig. Med 
smittevernfaglig forsvarlig drift menes at det blant annet er iverksatt tiltak som bidrar til at syke 
personer ikke er til stede i virksomheten, hygienetiltak og kontaktreduserende tiltak. Drift skal 
etterstrebe etterlevelse av veiledere utgitt av Helsedirektoratet om smittevernfaglig forsvarlig drift for 
barnehager, grunnskoler og videregående skoler, blant annet innholdet i grønt, gult og rødt tiltaksnivå. 
 
Det har vist seg at en del personer ikke framviser symptomer på smitte av Covid-19 innen smitten 
bringes videre. Det innebærer at smitte kan oppstå i skoler og barnehager til tross for smittevernfaglig 
forsvarlig drift. 
 
De yngste barna har manglende evne til å etterleve de generelle smittevernråd om avstand og 
hygieneråd. Utbrudd i barnehage og skole er derfor påregnelig. Trafikklysmodellen for oppvekst og skole 
er en kjent tiltaksmodell for ansatte og barn, og dermed lett å iverksette eller avvikle. Modellen er 
dermed velegnet som smitteverntiltak i barnehager og skoler.  
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Forenkling av nasjonale tiltak skal erstattes av økt testing. Testing av barn søkes likevel gjennomført i 
begrenset omfang, helst unngått. Slik testing vil i alle tilfelle være frivillige tiltak.  Barn vil derfor være 
mer smitteutsatt enn voksne. Samtidig vil det enkelte barn i mindre grad bli sykdomsutsatt. Enkelte barn 
vil imidlertid være sykdomsutsatt. Det bør fellesskapet vise solidaritet overfor, gjennom begrensede, 
felles smitteverntiltak. Surnadal kommune kan følge tiltaksnivået som anbefales av sentrale 
myndigheter og anbefalinger fra fylkeskommunale myndigheter. Der kommuner i samme bosted- og 
arbeidsregion samarbeider om tiltak, vil den samlede smitteverngevinsten øke. Smitte i barnehager og 
skole er potensielle smittereservoar i kommunen, og kan bidra til at andre og sårbare innbyggere blir 
mer utsatt for smitte og sykdom. 
 
Smittede personer skal isoleres i samsvar med Covid-19 forskriften. Isolering i seks dager vil medføre et 
økt fravær fra arbeidsplasser, inkludert samfunnskritiske og kommunale tjenester i ukene framover. 
Opprettholdelse av lovpålagte tilbud overfor barn og unge vil derfor kunne bli betydelig utfordret.  
Stenging av skoler vil medføre hjemmeundervisning. Det har vist seg å fungere dårligst for de barna som 
har størst nytte av å få undervisning i klasserommet. 
 
Kommuneoverlegen har ikke et faglig grunnlag for å anbefale et annet tiltaksnivå enn de anbefalinger 
som sentrale helsemyndigheter gir, på nåværende tidspunkt. Situasjonen kan endre seg. 
 
Konsekvenser og forholdsmessighet: 
Tiltak etter smittevernloven skal oppfylle de grunnleggende kravene i § 1-5 i Smittevernloven. For det 
første skal smitteverntiltak være basert på en «klar medisinskfaglig begrunnelse», for det andre være 
«nødvendig av hensyn til smittevernet» og for det tredje fremstå «tjenlig etter en helhetsvurdering».  
 
Kommuneoverlegen vurderer kravet til medisinsk begrunnelse i Smittevernloven er oppfylt, jfr. 
redegjørelsen under lokal situasjon og vurderinger ovenfor. Likeså vurderes nødvendighetskravet å være 
oppfylt med samme begrunnelse. Det er etter en helhetsvurdering at dette tiltaket vurderes som det 
mest tjenlige og minst inngripende. Bakgrunnen for innføring av gult nivå ved barnehager og  ved skoler 
på barne- og ungdomstrinn er at det tiltaket som er spisset mot den gruppen der vi ser størst risiko for 
videre smitte mellom barn.  
Ved videregående skole forventes større grad av etterlevelse av generelle smittevernregler og 
anbefalinger. Derfor kan undervisningen foregå innenfor grønt nivå under den smittesituasjonen som 
gjelder per i dag i kommunen.  
 
Vedtakets varighet: 
Fra kl. 00 den 17.01.2022 til kl. 2400 den 24.01.2022. 
 
Vedtaket kan videreføres av hjemlet politisk organ i kommunen 
 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørn Carsten Buan 
Kommuneoverlege 
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