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Oppdatert tirsdag 
27. oktober kl. 16.00.
(Tall i parentes fra 
torsdag 22. oktober)

Merk: Det kan fortsatt være 
mørketall i tillegg til bekreftet 
smittede.

Rogaland 
(med Sirdal) 
828 bekreftet smittet (764)   
5 døde (5)
4 innlagt på SUS (0)
0 på respirator på SUS (0)

Norge
18.479 bekreftet smittet (17.124)
280 døde (279)
51 innlagt på sykehus (44) 
3 på respirator (4)
  
Verden
43.615.291 bekreftet
smittet (41.333.175)  
1.161.208 døde 
(1.132.869)
29.254.523 friskmeldte
(28.173.696) 
 
Kilder: Kommuneoverleger og SUS (Rogaland), Folkehelseinstituttet og Meldingssystem 
for smittsomme sykdommer (Norge), Gisanddata (verden).
Aftenbladet 2020, VK

Kilder: Kommuneoverleger og SUS (Rogaland), Folkehelseinstituttet og Meldingssystem 
for smittsomme sykdommer (Norge), Gisanddata (verden).
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Erna Solberg og Tone Grindland under Solamøtet.
c JON INGEMUNDSEN

Skjerpede tiltak 
rammer nærings-
livet hardt
ARBEIDSLIV: Tone 
Grindland og gjengen  
i NHO Rogaland jobber 
på spreng for å få oversikt 
over hvordan de nye 
koronatiltakene vil slå  
ut for næringslivet.
 
Carl Gunnar Gundersen 
carl.gunnar.gundersen@aftenbladet.no

 
– Det er en balansegang. Vi må 
selvsagt respektere de skjerpede 
koronatiltakene, men samtidig 
er bedriftene veldig innstilt på å 
områ seg og tilpasse seg. Det er lø-
pende omstilling i krevende tider, 
sier regiondirektør Tone Grind-
land i NHO Rogaland til Aften-
bladet.

Mandag kveld deltok hun i 
møter med de 16 landsforenin-
gene, som for eksempel Norsk 
olje og gass, Byggenæringens 
Landsforening og Abelia (lands-
foreningen for kunnskaps- og 
teknologibedrifter).

– Byggenæringen er kanskje 
særlig utsatt. Konsekvensen av 
de nye tiltakene vil være økte 
kostnader i form av enkeltrom 
i karanteneperioden og dag-
mulkt, for eksempel, nevner 
Grindland.

Det er flest polske arbeidere 
blant arbeidsinnvandrerne i re-
gionen. 

– Likevel er det ulikt fordelt. 
Noen bor her mer permanent, 
mens andre pendler i turnus i 
prosjekter. Det kan være på Ro-
senberg, Aibel, Aker og andre. 
Hvordan det slår ut, har vi ikke 
helt oversikt over ennå, sier 
Tone Grindland.

Nær en tredel av dem som 

jobber i byggenæringen, er 
utenlandske. Med de nye ka-
rantenereglene vil tiden fram-
over bli krevende, sier Byggenæ-
ringens Landsforening til NTB.

70.000 av de totalt 250.000 
arbeidstakerne i byggenærin-
gen er utenlandske.

– Innstrammingene knyttet 
til karantenereglene for uten-
landske arbeidstakere vil berø-
re vår næring i stor grad. Vi har 
stor respekt for at vi er midt oppi 
en nasjonal dugnad som hand-
ler om å hindre smitte, samtidig 
er det viktig at byggenæringen 
holder hjulene i gang, sier admi-
nistrerende direktør Jon Sand-
nes i Byggenæringens Lands-
forening (BNL).

Slutt på unntak fra lørdag
Fra lørdag 31. oktober får ikke len-
ger utenlandske arbeidstakere fra 
det som EU kaller for røde land, 
unntak fra karanteneplikten.

– Så langt har man hatt unntak 
fra det som er regelverket når ar-
beidskraft fra utlandet har kom-
met til Norge. Med smittebildet 
man ser i Europa nå, er sannsyn-
ligheten for at de som kommer 
har med seg smitte, mye høye-
re, sa statsminister Erna Solberg 
på mandagens pressekonferanse 
der det ble orientert om nye kor-
onatiltak.

Hun oppfordret arbeidsgivere 
til å vurdere hva slags turnusord-
ninger de har, slik at den tiden de 
utenlandske arbeiderne er i ka-
rantene i Norge, blir en mindre 
andel av oppholdet deres.

Ingen kompensasjon 
Statsminister Solberg har ikke 
planer om spesielle kompensa-
sjonsordninger for bedrifter som 

blir rammet av skjerpede ret-
ningslinjer for utenlandske ar-
beidstakere.

Hun understreker at regjerin-
gen fortsatt har noen generelle 
ordninger, og at det fremdeles 
er kompensasjonsordninger for 
noen bedrifter.

– Men vi har ikke planer om 
noen særlige kompensasjonsord-
ninger knyttet til dette, sa hun.

Statsministeren understreket 
at det ikke er mulig å verne alle fra 
konsekvensene av koronapande-
mien, og at det er en helt unik si-
tuasjon som kan føre til at noen 
bedrifter går over ende.

Utenlandsk arbeidskraft
– Vi er nå i en spesielt eksepsjonell 
situasjon, vi kan ikke verne alle, 
og du bør ikke bare være avhengig 
av utenlandsk arbeidskraft for å få 
jobben gjort. Alle må regne med 
at koronapandemien, også i norsk 
næringsliv, gjør at det er vanskeli-
gere å drive på samme måte som 
tidligere, sa hun.

I tillegg til karantenekrav til ar-
beidstakere fra røde land, skjer-
pes reglene inn også for andre ar-
beidstakere. Arbeidstakere som 
har fritidskarantene, skal testes 
hver tredje dag og være innkvar-
tert på enerom de ti første dage-
ne i landet. Det tydeliggjøres også 
at arbeidsgiver skal legge til ret-
te for avstand til andre når en er 
i fritidskarantene.

Virus-jakt lyktes  
ikke i kloakken
STAVANGER: Et 
lokalt forsøk på å spore 
covid-19 i avløpsvannet 
er lagt på is på grunn av 
«metodiske problemer» 
i forskningen.
 
Stein Halvor Jupskås 
stein.jupskaas@aftenbladet.no

Det var i mai at IVAR satte i 
gang et prosjekt, etter at blant 
andre Ingebjørg Folgerø (H) et-
terlyste overvåking av virusets 
utbredelse i kloakken her loka-
lt. Forskningsinstituttet Nor-
ce ble engasjert til å gjennom-
føre prosjektet. Hensikten med 
å overvåke avløpsvannet er at 
man da kan oppdage tidlig om 
nye smitteutbrudd er på vei.

Fagansvarlig for avløp Eline 
Nilsen Furre sier nå at prosjek-
tet er avsluttet hos Norce, men 
at IVAR har bestilt nye analyser 
fra selskapet Eurofins, som skal 
utføre disse i Danmark.

– Det skyldes metodiske 
problemer i forskningsoppleg-
get. Norce analyserte en prøve 
fra avløpsvannet i juli, med neg-
ativt resultat. Man fant ikke gen-
er fra viruset. Så ble det tilsatt 
inaktivert virus som en opp-

følging, men nye prøver greide 
ikke å finne arvestoff fra dette 
viruset heller. Det er dermed ut-
fordringer med å utvikle en me-
tode som er sensitiv nok i dette 
metodeutviklingsprosjektet, 
sier Nilsen Furre.

Hun opplyser at prosjektet 
med en ramme på 250.000 kro-
ner blir videreført med Euro-
fins som skal analysere 8–10 
prøver. – Vi vet mer om dette i 
slutten av året, sier Eline Nils-
en Furre.

Fiona Provan er forskning-
sleder innen marin økologi 
hos Norce. Hun sier at Norce 
har høy kompetanse på å jak-
te miljø-DNA i sjøvann.

– Å finn arvestoff av virus i 
store mengder avløpsvann viste 
seg å være atskillig mer kompli-
sert. Vi har testet i et lite pros-
jekt, uten å komme i mål med 
de metodene vi har prøvd. I mel-
lomtiden har Eurofins utviklet 
en kommersiell metode, og vi 
skjønner godt at IVAR ønsker 
å vurdere denne, sier Provan.

Overvåking av avløpsvann 
har vist seg nyttig i smittebe-
grensing blant annet ved et 
universitetet i Arizona, der det 
sannsynlig forhindret et smit-
teutbrudd.

70.000 av de 
totalt 250.000 
arbeidstakerne  
i byggenæringen 
er utenlandske.


