Fra: Ole Bjørn Moen (olebjorn.moen@oppdal.kommune.no)
Sendt: 13.01.2022 08:50:53
Til: PAS
Kopi: Dordi Aalbu; Jon Matzow Tønsberg
Emne: VS: Vedtak om rødt trafikklysnivå på Drivdalen oppvekstsenter.
Vedlegg:
Fra: Jon Matzow Tønsberg <jon.tonsberg@oppdal.kommune.no>
Sendt: onsdag 12. januar 2022 22.23
Til: Hanna Lauvås Westman <hanna.westman@oppdal.kommune.no>; Ane Hoel
<ane.hoel@oppdal.kommune.no>; Ole Bjørn Moen <olebjorn.moen@oppdal.kommune.no>; Dordi Aalbu
<Dordi.Aalbu@oppdal.kommune.no>
Emne: Vedtak om rødt trafikklysnivå på Drivdalen oppvekstsenter.
Vedtak om rødt trafikklysnivå på Drivdalen oppvekstsenter etter smittevernloven paragraf 4.1 første ledd bokstav
b.
Det er i dag nødvendig å hasteinnføre enkeltvedtak gjeldende for Drivadalen skole i Oppdal kommune. Dette med
hjemmel i smittevernloven paragraf 4.1 første ledd bokstav b.
På bakgrunn av eksponentiell økning i smitte i kommunen og på Drivdalen oppvekstsenter spesielt, er det
medisinskfaglig begrunnet å innføre «rødt trafikklys nivå» på Drivdalen oppvekstsenter fra 120122 til og med
190122. Vi har med det øvrige smittevernarbeidet, i kommunen generelt, hittil uttømt bruken av andre tiltak rettet
mot smittevern. Når vi nå allikevel ser økning i smitte som slår gjennom de allerede gjennomførte tiltakene i
kommunen, vurderes det som medisinsk nødvendig med rødt nivå i en tidsavgrenset periode. Smitten er stor per
dato. Sykdomsbyrden er mindre enn fryktet, dvs liten sykdomsbyrde. Imidlertid er det med dagens regler rundt
smitteisolasjon og smittekarantene slik at den totale byrden for Drivdalen oppvekstsenter nå er stor. Rødt nivå er
nå innført slik at skolen skal kunne ta i bruk verktøy for å få avviklet så god skole og barnehage som mulig. Ved å
innføre rødt nivå ved oppvekstsenteret nå vil skolen kunne gi ett fullverdig tilbud.
Behovet for vedtaket springer ut fra aktuell smitte og regelverket rundt isolasjon og karantene. Vedtaket er
således basert på en «klar medisinskfaglig begrunnelse». Vedtaket er nødvendig av hensyn til smittevernet.
Vedtaket er tjenlig etter en helhetsvurdering hvor også de praktiske behovene til Drivdalen oppvekstsenter er
hensyntatt.
Ifht nødvendighetskravet til den forventede medisinske effekten av vedtaket så er det usikkert om dette tiltaket
vil ha en målbar smittereduserende effekt. Vi kan kanskje håpe på en utflating av smitten. Dette vedtaket innføres
også for å redusere de negative konsekvensene av regelverket rundt smitteisolasjon og smittekarantene, for
Drivdalen oppvekstsenter. Vedtaket innføres ikke for å beskytte kommunens øvrige tjenesteyting.
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