
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Kriseledelsen i Lyngdal kommune har daglige statusmøter  

med kommuneoverlege og virksomheter.  

Situasjonsbildet per tirsdag 31. mars 2020 

 

Kommuneoverlegen om smittestatus: 

 Det er per tirsdag 31. mars ikke bekreftet nye smittetilfeller av korona i 

Lyngdal kommune. Den siste personen registrert med aktiv smitte er testet på 

nytt, og er dokumentert negativ. Så antall smittede personer i Lyngdal er nå 0. 

Tre nye personer ble testet i løpet av gårsdagen. Svar på disse foreligger ikke 

ennå. Så langt er godt over 120 personer i Lyngdal testet for koronasmitte. 

Brorparten av disse er helsepersonell. 

 

Reagerer på overprising av smittevernutstyr: 

Kommuneoverlegen er sterkt kritisk til prisutviklingen på smittevernutstyr. Lyngdal 

kommune måtte nylig betale 675 kr for en 50-pakning med munnbind. En ordre på 

10 000 munnbind til kommunen beløper seg da til nærmere 150 000 kr. Trolig en 

mangedobling i forhold til det som ville vært prisen i en normalsituasjon. 

Kommuneoverlegen karakteriserer dette som ublu priser, og etterlyser mer støtte og 

styring fra sentrale myndigheter når det gjelder kritisk smittevernutstyr til kommunene. 

- Om vi får noe via det sentrale statlige fordelingslageret gjenstår å se. De forholder seg 

helt tause, foruten å kreve innsyn i kommunens lager to ganger i uken, påpeker 

kommuneoverlege Henriette Pettersen. Ved en ytterligere eskalering av koronakrisen 

frykter hun sentrale myndigheter vil avkreve smittevernutstyr fra kommunene. Utstyr 

som kommunene på sin side har betalt overpris for. 

Kommuneoverlegen er også kritisk til det hun karakteriserer som uheldig 

dobbeltkommunikasjon fra Folkehelseinstituttets side. Hun erfarer at hjemmesydde 

munnbind tillates ved muntlig henvendelse, men at de setter inn spaken og refererer til 

straffeloven ved skriftlig henvendelse. Hun opplever dette frustrerende og vanskelig å 

forholde seg til. 

Kommuneoverlege Henriette Pettersen uttaler seg gjerne til media om denne saken. 

 

Kritisk til bobiler i Handelsparken: 

Lyngdal kommune var lite tilfreds med å registrere en ansamling av bobiler i 

Handelsparken tirsdag morgen. Dette var personer på vei hjemover til Rogaland. Men er 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

likevel et klart brudd på Lyngdal kommunes forbud mot campingturisme, som ble 

iverksatt fra og med 25. mars, og gjeldende til og med 15. april 2020. Forbudet omfatter 

foruten bobilaktivitet også campingturisme og bruk av spikertelt i Lyngdal kommune, og 

er hjemlet i smittevernlovens paragraf 4.1.. 

Lyngdal kommune vil anmode politiet om å følge opp ved overtredelser av det lokale 

forbudet. 

Ønskes ytterligere kommentarer rundt dette kan ordfører Jan Kristensen kontaktes. 

 

Kommunen etterlyser renholdere: 

Lyngdal kommune har en tid nå bedt helsearbeidere som ikke allerede har et 

arbeidsforhold til kommunen om å melde seg til tjeneste. Kommunen trenger 

vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og syke- og 

vernepleierstudenter. 

Nå etterlyses også renholdere! 

Det er utvidet renhold både på Lyngdal bo- og servicesenter (LBS), Byremo 

omsorgssenter og på Konsmo legesenter. Dette i tillegg til driften av nye Lyngdal 

helsehus. Krav om minimum to meters avstand mellom renholdere legger ytterligere 

press på kommunens allerede sterkt pressede renholdspersonell. 

På den bakgrunn har Lyngdal kommune nå rigget et eget registreringsskjema for 

personer med utdannelse eller erfaring innen renhold. Dette skjemaet blir publisert på 

kommunens hjemmeside i løpet av dagen. 

 

Sending fra UMPT: 

Lyngdal kommune minner for øvrig om at vi i dag sender direkte fra nettmøtet i utvalg 

for miljø, plan og teknisk (UMPT).  

Møtet og sendingen på Kommune-TV starter kl. 16. 

 

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 

 


