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Referat 15.12.2021 KKL 
 

Dok. ref.:  Møtedato/
Tid: 

15.12.2021 
11.40 

Stad: Teams Møtenr.:  
Referent: June Margrethe Johannesen 
Til stades:  
På Teams: Rune Landro, Bjørg Møllerløkken, Anne-Merete Haugane, Line Barmen, Tom Georg 

Indrevik Anne Erdal, Silje Haukedal 
 
SAKSLISTE 

 
Punkt til behandling 

 
Beskriving/status/oppfølging  

 
Konklusjon 

Justering av § 4 i lokal 
forskrift 

§ 4 Krav om smittekarantene for 
personar under 18 år 

Unntak frå krav om 
smittekarantene for personar 
under 18 år etter covid-19-
forskriften § 4 i fjerde ledd bokstav 
c gjeld ikkje i Øygarden kommune. 
For dei under 18 år som ikkje er 
husstandsmedlem eller tilsvarande 
nære, kan hurtigtest/sjølvtest 
erstatte PCR-test.  

 
Kommuneoverlege har 
gjennomført hastevedtak på 
overnemnte justering fram til 
nasjonal forskrift vert gjeldande. 
 
Dette er eit kortvarig målretta 
tiltak som skal gjelde i ei veke 
framover. 
 
Begrunnelse; regjeringen er 
tydelig på at den overordnede 
strategien for pandemien nå er 
kontroll. Kommunen har den 
senere tid opplevd en kraftig øke i 
smitte. Smittetall er nå på 
1200/100 000. Mer enn 20 % av 
smitten foregår på skolene i 
kommunen. For å få kontroll over 
situasjonen kreves strengere tiltak 
en periode for å få smittetrykket 

KKL slutter seg til justering i lokal 
forskrift 



ned og kontroll over situasjonen 
som nå er svært uoversiktlig. 
 
Det ble kommunisert en strengere 
nasjonal linje på pressekonferanse 
13/12-21, med fokus på at det skal 
være èn felles TISK strategi. Det er 
nå likevel lagt opp til en ulik 
tilnærming til ulike grupper, noe 
som er krevende å forholde seg til. 
Særlig problematisk er det at 
ansatte i skoler og barnehager 
pålegges minimum tre døgn 
karantene når de kategoriseres 
som øvrig nærkontakt, mens barn 
under 18 år som har samme 
eksponering ikke har 
karanteneplikt. Det oppstår da en 
stor utfordring på personell siden 
disse tre døgnene. I tillegg kreves 
en negativ PCR test før ansatte kan 
returnere til jobb, og denne skal 
tas 3 døgn etter eksponering. I 
realiteten medfører dette at de 
ansatte blir borte minst 4 døgn. 
 
På bakgrunn av den urovekkende 
smitte økningen i kommunen de 
siste tre ukene vedtas det derfor 
midlertidig at også de øvrige 
nærkontaktene under 18 år må 
forholde seg til karantene 
bestemmelsene satt i Covid-19 
forskriften §4, og unntaket i 
bokstav c ses bort fra. I tråd med 
regjeringens eksplisitte ønske om 
at man skal ha kontroll over 
smitten vinter 2021/22 anses 
forholdsmessigheten å være 
oppfylt da dette vil bidra til en 
raskere kontroll over situasjonen 
noe som igjen kan bidra til en 
redusert tiltaksbyrde ila kortere 
tid. 
 
 

   
   
   
   
   

 
 
 
 



 
 
 
  
 
 


