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Midlertidig begrensning i aktivitet - videregående skole – 
VG3- Kristiansand kommune 
 

Bakgrunn for saken:  

Det er nå en situasjon med sterkt økende covid-19-smitte i Kristiansand kommune, 

hvor den største andelen av de smittede er knyttet til elever på VG3.  

  

Dette gjør at det etter kommunelegens vurdering nødvendig å iverksette lokale 

smittevernstiltak for denne gruppen, for å hindre at smitten sprer seg ytterligere.  

 

Vedtak:  

Offentlige og private videregående skoler i Kristiansand kommune skal holde stengt 

for elevene på VG3, slik at undervisningen skjer digitalt i perioden 25.05.21 – 

28.05.21. 

 

Skolene kan gjøre unntak for elever som har et særlig behov for oppmøte.  

 

 

Juridisk grunnlag:  

Smittevernloven § 1-5, Grunnleggende krav ved iverksetting av smitteverntiltak, 

lyder:  

Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig 

begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig 

etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges 

vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder. 

Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers vil 

være et uforholdsmessig inngrep. 

 

Smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b lyder, og femte ledd, Møteforbud, 

stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering 

lyder:  

 

Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller 

for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta   
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b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, 

skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og 

arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der,  

 

Den som har satt i verk tiltaket, skal straks oppheve vedtaket eller begrense 

omfanget av det når det ikke lenger er nødvendig. I hastesaker kan 

kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter denne 

paragrafen.  

 

Covid-19 forskriften § 12c første ledd. Kommunens myndighet til å stenge eller 

begrense aktivitet ved barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner, lyder:  

Kommunen kan fatte vedtak om stenging eller begrensning av aktivitet i en 

enkelt barnehage, skole, universitet, høyskole, fagskole eller annen 

utdanningsinstitusjon etter smittevernloven § 4-1 første ledd dersom det er 

nødvendig for å stanse pågående smittespredning. Slikt vedtak kan ikke fattes 

av kommunen som et generelt forebyggende tiltak. 

 

 

Vurdering  

Kristiansand kommune har hatt et alvorlig smitteutbrudd blant russen den siste uken. 

Totalt er det registrert 170 smittede russ den 24.05.21. På grunn av den alvorlige 

situasjonen gikk videregående skole over til rødt nivå 18.05.21, og de fleste elevene 

på VG3 har frem til nå hatt heldigital undervisning. Kommunen har hatt høyt fokus på 

TISK, og store deler av russekullet er testet, og mange er satt i karantene.  

Det følger av midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, 

grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 § 3 andre 

ledd at skoleeier også ved rødt nivå, skal sørge for at alle elever jevnlig og hver uke 

får et tilbud på skolen. Dette innebærer at skoleeier i kommende uke, etter 

regelverket må sørge for at også VG3 elevene får tilbud om dette.  

Agder fylkeskommune ser behov for å fortsette med digital undervisning i kommende 

uke. De mener likevel det er viktig at enkelte elever, som har et særlig behov for 

dette får mulighet til å møte opp. Det er blant annet elever som skal gjennomføre 

eksamen denne uken, og elever som vil kunne ha behov for oppmøte for å kunne få 

standpunktkarakter. Ellers er det også elever som pga. funksjonshemming har et 

særlig behov for å ha et stedlig tilbud på skolen. 

 

Det følger av smittevernloven § 4-1 bokstav b, at kommunestyret når det er 

nødvendig for å forebygge en allmennfarlig sykdom eller motvirke at den blir overført, 

kan vedta stenging eller begrensning i aktivitet i skole. Tiltaket må være basert på en 

medisinkfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå 

tjenlig etter en helhetsvurdering. Kommunelegen har etter smittevernloven § 4-1 

femte ledd myndighet i hastesaker til å utøve den myndighet som er lagt til 

kommunestyret.   

 

Kommuneoverlegen vurderer at det risiko for at det kan være smitte som ikke er 

oppdaget, og at det derfor er høy grad av sannsynlighet for at smitte kan spre seg 

internt på skolen, dersom elevene går tilbake til fysisk undervisning allerede nå. 

Kommuneoverlegen vurderer at det frem til det er bedre kontroll på utbruddet, ikke vil 

være tilstrekkelig med rødt nivå, men at det er nødvendig å fortsette med digital 

undervisning for elevene.  

 

For at tiltaket ikke skal ramme unødvendig hardt, skal den enkelte skole likevel ha 

mulighet til å gjøre unntak for elever som har et særlig behov for oppmøte, dette kan 

være elever som har behov for oppmøte for å kunne gjennomføre eksamen, få 

standpunktkarakter eller har andre særlige grunner. For øvrig vises det til midlertidig 

https://lovdata.no/lov/1994-08-05-55/%C2%A74-1
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forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående 

opplæring som følge av utbrudd av covid-19 § 3a første ledd bokstav b som sier at 

skoleeier skal sørge for et tilbud til elever som har særlig behov som ikke kan ivaretas 

når skolen er stengt. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har 

fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller 

andre hjelpetiltak. Kommuneoverlegen vil understreke at skolen bør ha ekstra fokus 

på smittevern for elever som skal ha fysisk oppmøte.  

 

Kommuneoverlegen vurderer at det er nødvendig at vedtaket trer ikraft straks, da 

skolen starter opp i morgen 25.05.21. Kommuneoverlegen vurderer derfor at vilkåret 

om at kommuneoverlegen i hastesaker kan utøve myndigheten er oppfylt.  

 

Vedtaket gjelder fra og med 25.05.21 tom. 28.05.21. Det gjøres oppmerksom på at 

vedtaket også vil bli behandlet i førskommende formannskapsmøte, trolig 26.05.21. 

Det vil bli foretatt en ny vurdering før neste uke, med bakgrunn i oppdatert 

smittesituasjon.  

 

 

 

Med hilsen 

 

      

Silje Årnes Lauvrak 

    rådgiver 

   
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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