
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Situasjonsbildet i Lyngdal kommune per fredag 17. april 2020 etter kriseledelsens 

statusmøte med kommuneoverlege og virksomheter.  

 

Kommuneoverlegen om smittestatus: 

 Kommuneoverlegen har per fredag 17. april fått bekreftet et nytt smittetilfelle av 

korona. Dette er en ung mann hjemmehørende i Lyngdal, men som for tiden er i 

militærtjeneste et annet sted i landet. Denne personen testet positivt på korona 

23. mars. Han har ikke tidligere vært registrert i MSIS (meldingssystemet for 

smittsomme sykdommer), og dermed heller ikke blitt regnet med i Lyngdal 

kommunes oversikt over personer i kommunen med påvist smitte.  

 Kommuneoverlegen kjenner foreløpig ikke til status for denne fjerde lyngdølen 

med påvist korona-smitte. De tre andre i kommunen som har testet positivt for 

korona er som tidligere meddelt fri for smitte. Så langt er det i Lyngdal testet 

rundt 140 personer. Det er ikke registrert flere positive. 

 Folkehelseinstituttet er databehandlingsansvarlig for innsamling og behandling 

av helseopplysninger i MSIS. 

 

Lenke til info om MSIS: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-

registre/msis/meldesystemet-for-smittsomme-sykdommer/ 

 

Lenke til Folkehelseinstituttets side med dag- og ukerapporter om korona: 

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-

ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/ 

 

Snart åpner barnehagene: 

Som tidligere meddelt planlegges nå oppstart av barnehager, SFO og barneskoler i 

Lyngdal kommune, i tråd med føringene gitt av regjeringen tirsdag 7. april. 

 Oppstart av barnehager i Lyngdal blir tirsdag 21. april 

Gjenåpningen av barnehagene skjer i tråd med den nasjonale veilederen for smittevern 

som Utdanningsdirektoratet lanserte onsdag 15. april. Men innenfor rammene for drift 

som kommunens barnehager har, både faglig og bemanningsmessig.  

https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/msis/meldesystemet-for-smittsomme-sykdommer/
https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/msis/meldesystemet-for-smittsomme-sykdommer/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/dags--og-ukerapporter/dags--og-ukerapporter-om-koronavirus/
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Det innebærer blant annet at åpningstidene blir noe redusert. Dette for å unngå å måtte 

bytte på personell. Når barnehagene åpner 21. april blir ordinær åpningstid fra kl. 08.15 

til 15.00. 

For foreldre og foresatte der begge har samfunnskritiske yrker, og heller ikke andre 

muligheter for barnepass, tilbyr barnehagene plass fra kl. 07.30 til 15.30. 

Via lenken under (regjeringen.no) finnes utfyllende informasjon om hva som defineres 

som samfunnskritiske funksjoner: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-

over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/ 

De allerede gjennomførte risikoanalysene er også blitt revidert for å samstemme med 

den nasjonale veilederen. 

Ettersom åpningstider i kommunale barnehager ikke er lovbestemt, plikter heller ikke 

kommunen ved redusert tilbud (åpningstid) å refundere deler av foreldrebetalingen. Det 

må eventuelt løftes fram som en politisk sak. 

 I første omgang gjelder reduserte åpningstider frem til 30. april. 

 

Andre tiltak: 

 Med unntak av frukt tilbys det ikke måltider når barnehagene gjenåpner. Niste-

pakke til lunsj må derfor medbringes, og frokost må spises hjemme. Som en 

konsekvens av dette vil det bli gitt en reduksjon i kostpengene. 

 Etter stengetid blir alle flater og leker grundig rengjort. 

 Barnehageansatte som befinner seg i risikogrupper blir ikke satt i arbeid når 

barnehagene gjenåpner. 

 Barnehage-ledelsen i Lyngdal sender ut infoskriv til alle foreldre og foresatte om 

hvordan gjenåpningen av barnehagene blir organisert. Dette infoskrivet er 

oversatt til ni andre språk i tillegg til norsk, for å sikre at kritisk informasjon når 

ut til alle. 

 

Private barnehager i Lyngdal blir også informert om tiltakene som nå innføres i de 

kommunale barnehagene. 

Barnehage-ledelsen i Lyngdal vil også ta et initiativ overfor de andre Lister-kommunene 

med tanke på å få til en koordinering av tilbudene. 

På møtet i kriseledelsen fredag delte barnehage-ledelsen også sin bekymring for 

hvordan åpen barnehage (privat) skal klare å ivareta smittevern i tråd med veilederen. 

Åpen barnehage er et tilbud hvor foresatte og barn samles på dagtid, og hvor det gjerne 

er gjennomtrekk av folk hele dagen. Det varierer fra dag til dag hvor mange og hvem 

som benytter seg av tilbudet. Barnehage-ledelsen i Lyngdal er kritisk til om åpen 

https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/
https://www.regjeringen.no/no/tema/samfunnssikkerhet-og-beredskap/innsikt/liste-over-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2695609/
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barnehage har muligheter for å drifte i tråd med veilederen, og vil ta saken opp med 

fylkesmannen. 

 Oppstart SFO og skole 1. til 4. trinn i Lyngdal kommune blir som tidligere meddelt 

mandag 27. april. 

 

App for smittesporing: 

Folkehelseinstituttet har nå lansert appen #smittestopp. Den skal gi anonyme data om 

hvordan grupper beveger seg i samfunnet for å måle effekten av tiltakene mot 

smittespredning - og etter hvert skal brukerne få et varsel om de har vært i nærkontakt 

med koronasmittede. Appen kan lastes ned fra App Store og Google Play Store. 

 Mer informasjon om appen og hvordan den lastes ned finnes hos Helse Norge - 

https://helsenorge.no/smittestopp 

Under en pressekonferanse torsdag 16. april åpnet statsminister Erna Solberg med å 

informere om den nye appen for smittesporing. – Vi ønsker at så mange som mulig laster 

ned appen, sa statsministeren. 

Hun påpekte at det er frivillig å laste ned appen, men at det er lovpålagt å være med i 

smittesporingsarbeidet. 

– Hvis vi skal få hverdagen og friheten tilbake, må flest mulig laste ned appen, sa Erna 

Solberg under pressekonferansen. 

 
Fortsatt stengte institusjoner: 

Både kommuneoverlegen og helse-ledelsen presiserte under fredagens møte i 

kriseledelsen viktigheten av å fortsatt holde institusjoner stengt for besøk. Ikke minst nå 

som deler av samfunnet skal gjenåpnes i kontrollerte former, med påfølgende fare for 

mer smittespredning. 

https://helsenorge.no/smittestopp
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Når det gjelder Lyngdal helsehus er det planlagt et møte i kommuneledelsen 

førstkommende mandag for å avklare spørsmål om når og hvordan det nye helsehuset 

skal tas i bruk. 

Helse-ledelsen får også mange henvendelser knyttet til dagsentrene. Dette er tilbud 

mange savner. Det er foreløpig ikke tatt stilling til når og eventuelt hvordan disse skal 

gjenåpnes. 

 

Historisk kommunestyremøte: 

Torsdag 16. april ble historiens første online kommunestyremøte gjennomført i Lyngdal 

kommune. Møtet ble også strømmet direkte på Kommune-TV. Ordfører Jan Kristensen 

er fornøyd med gjennomføringen. 

«Min opplevelse av dette var at det gikk veldig bra. Det var totalt 41 deltagere i dette 

nettmøtet, så vi var jo litt spente på forhånd», sier Kristensen. 

Dette ble også et skikkelig maratonmøte, som varte i ikke mindre enn tett på seks timer. 

Da hadde noen av de folkevalgte og administrasjonen tidligere på dagen også 

gjennomført et formannskapsmøte. 

Med dette må det kunne slås fast at Lyngdal kommune har funnet en velfungerende 

modell for også å drifte den politiske delen av virksomheten gjennom korona-krisen.  

De redigerte opptakene fra torsdagens møter i formannskapet og kommunestyret vil bli 

lagt ut på kommunens hjemmeside. 

 

Endret lokal forskrift om campingforbud: 

Lyngdal formannskap endret i møtet torsdag 16. april virkeperioden for den lokale 

forskriften om stenging av campingplasser, samt forbud mot overnatting i båter, 

campingvogner og bobiler m.m. i hele kommunen for personer som ikke har 

bostedsadresse i Lyngdal. Forskriften ble opprinnelig vedtatt å skulle gjelde fra 1. april 

til 1. mai. Forskriftens formål er å begrense smittespredningen av Covid-19 og ivareta 

kommunens kapasitet innen helse- og omsorgssektoren.  

Men ettersom regjeringen gjeldende fra 20. april har bestemt å oppheve forbudet mot 

overnatting på hytte i annen kommune enn egen hjemkommunen, valgte formannskapet 

å sette samme utløpsdato på den lokale forskriften. Altså 20. april. 

 Lyngdal kommune stiller seg imidlertid bak regjeringens klare anmodning om 

fortsatt å unngå unødige fritidsreiser ut av egen kommune. 

 

Har opphevet lokalt bålforbud: 

Brannvesenet Sør har fra og med 15. april opphevet det ekstraordinære, lokale 

bålforbudet. Fra samme datoen gjelder det nasjonale forbudet mot åpen ild i eller i 

nærheten av skog eller annen utmark. Det nasjonale forbudet gjelder til 15. september. 
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https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/har-opphevet-balforbudet/ 

 Det er tillatt å brenne bål på egen tomt og på innmark, såfremt det åpenbart ikke 

er fare for spredning. 

 Dersom et bål kommer ut av kontroll slik at brannvesenet må tilkalles for 

slukking, vil forholdet politianmeldes. 

Skog- og krattbranner medfører store ansamlinger av brannmannskaper og sivile i 

forbindelse med slokkearbeidet. Dette øker igjen smittefaren. Noe som kan resultere i 

svekket beredskap. 

 

Det generelle bildet: 

Situasjonen i Lyngdal kommune er rolig, og kriseledelsen fortsetter framover med 

møtefrekvens to dager i uken, tirsdag og fredag. Neste møte blir da tirsdag 21. april. 

Dersom situasjonen endrer seg i negativ retning, vil naturligvis også kriseledelsen igjen 

møtes hyppigere. 

 

Mediekontakt: 

For informasjon om utviklingen lokalt og sentralt henvises det til kommunens 

hjemmeside, folkehelseinstituttets side og regjeringen.no.  

Dersom ikke annet er nevnt går alle henvendelser fra media om ting som ikke besvares 

på våre digitale flater til ordfører Jan Kristensen. Dette for å lette presset på 

kommuneoverlege og virksomhetsledere.  

 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsansvarlig 

Mobil: +47 901 31 726 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/har-opphevet-balforbudet/

