
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Lyngdal gode på smittevern 
 

I Lyngdal er de gode på smittevern. Det er konklusjonen etter tilsynet 

gjennom de to siste langhelgene. 

Det er et kommunalt ansvar å føre tilsyn med at smittevern-reglene overholdes. Og både 

gjennom 17. mai-helgen og pinsen ble det gjennomført flere kontroller på offentlige 

steder. Kontrollene utføres av Securitas, og ble spisset mot utvalgte steder og 

næringsvirksomheter med antatt stor trafikk. Herunder Handelsparken. 

Knut Ro Sørensen, rådgiver i Lister Miljørettet Helsevern, administrerer kontrollene på 

vegne av Lyngdal kommune. Og akkurat som med kontrollene som ble utført i påsken, 

ble det heller ikke i løpet av de to siste langhelgene avdekket noen alvorlige brudd på 
smittevernreglene. 

– I rapporten fra Securitas er det kun påpekt småting. Hovedinntrykket er godt. 

Informasjonen til publikum og merkingen hos de næringsdrivende er god, og folk holder 

avstandsreglene. Det har vært mye folk gjennom langhelgene, men konklusjonen er at de 
er gode på smittevern i Lyngdal, kunne Knut Ro Sørensen fortelle kriseledelsen tirsdag. 

Ifølge Ro Sørensen planlegges det i tiden framover nye tilsyn i Lyngdal, men denne 

gangen rettet mot campingplassene for å se hvordan de har forberedt seg på det nært 

forestående innrykket av feriegjester. 

Når trinn to av den nasjonale gjenåpningen iverksettes fra og med torsdag 27. mai, vil 

også skjenkesteder kunne holde åpent lenger enn i dag. Skjenkestoppen utvides da til 

klokken 24.00, og i tillegg bortfaller kravet om matservering ved skjenking. Men 

fremdeles stilles det krav om bordplassering og minst én meters avstand mellom 

gjestene. Ifølge Knut Ro Sørensen vil Securitas, når de på vegne av kommunen 

gjennomfører skjenkekontroller, også utføre smittevernkontroller på serveringssteder 

med skjenking. 

Skoler og barnehager på gult 

Hittil har det vært nasjonalt besluttet gult tiltaksnivå i alle barnehager og skoler. Fra 27. 

mai kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde for sine skoler og 

barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt. Det betyr at kommuner med lite smitte nå 

kan vurdere om de vil gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen. 

På møtet tirsdag var kriseledelsen enig om å avvente med å gå over til grønt for skoler 

og barnehager i Lyngdal. Kommunen har for tiden lite smitte, men både i 

nabokommunen Lindesnes og lenger øst i fylket er smittesituasjonen langt mer alvorlig 

og uoversiktlig. På den bakgrunn mener kriseledelsen det er for tidlig å gå over til grønt 

nivå. Som i så fall ville innebære en langt mer normalisert situasjon.  
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Grønt nivå betyr blant annet at det kan være vanlig organisering av klasser og grupper. 

Kohortene utgår, og barn og elever kan være sammen på tvers av avdelinger, klasser og 

trinn. Men det vil fortsatt være smitteverntiltak. Ingen syke skal møte i barnehagen eller 

på skolen, det skal være god hygiene og normalt renhold, og man skal fortsatt unngå 

fysisk kontakt som håndhilsning og klemming. Ansatte er fortsatt anbefalt å holde 

avstand til andre ansatte. 

Men etter hvert som antallet vaksinerte innbyggere stiger er det på det rene at 

toleransenivået for smitte i samfunnet blir høyere. 

• I utgangspunktet legger Lyngdal kommune nå også opp til at de politiske møtene 

igjen skal kunne gjennomføres som fysiske møter. Men også her med forbehold 

om hvordan smittesituasjonen i nær framtid utvikler seg. 

• Også når trinn to av gjenåpningen iverksettes fra og med torsdag 27. mai, 

anmodes ansatte som har muligheten til det om å benytte hjemmekontor. Men 
det legges opp til mer fleksibilitet rundt dette. 

Byremo-klasser i karantene 

For smittesporingsteamet i Lyngdal ble ikke pinsen like rolig som langhelgen med Kristi 

himmelfartsdag og 17. mai. Dette på grunn av utbruddet på Byremo videregående skole, 

hvor to klasser nå er satt i karantene grunnet påvist smitte hos tre av skolens elever. Én 

av disse elevene er hjemmehørende i Lyngdal. De to andre er bosatt i Farsund og på 

Evje. 

Totalt er 30 elever ved skolen i smittekarantene. Fire av disse er hjemmehørende i 

Lyngdal kommune. De øvrige har bostedsadresse fra Finsland i øst til Lista i vest. 

I løpet av uken skal det gjennomføres test to av elevene som er satt i karantene. 

• Totalt i Lyngdal kommune er det per tirsdag 25. mai to aktivt smittede og isolerte 

personer. 

• Et 20-tall personer er i smittekarantene. 

Vaksinestatus 

Ifølge vaksinekoordinator Åshild Gysland skal det inneværende uke settes 462 

vaksinedoser i Lyngdal. Brorparten av disse er dose to til personer som fikk Astra 
Zeneca som sin første dose. I hovedsak gjelder dette helsepersonell. 

• I uke 22 mottar Lyngdal kommune 636 doser. Drøyt 400 av disse skal 

forbeholdes førstevaksinering. 

• Gruppen som vaksineres er fortsatt påmeldte i aldersgruppe 65+ og 

risikopasienter innmeldt fra fastlegene. 

• Pr fredag 21. mai hadde 2660 personer i Lyngdal blitt vaksinert med minst én 

dose, og 1235 har fått begge doser – i alt 3895 doser. 

Det er fortsatt ikke mulig for aldersgrupper under 65+ å melde seg på til vaksinering. 
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Anbefaler fortsatt munnbind 

Lyngdal kommune har som kjent ingen lokal forskrift om smittevern, eller andre 
ekstraordinære lokale smitteverntiltak, men følger de nasjonale smittevernrådene. 

• Kriseledelsens klare anmodning til innbyggerne og besøkende om å 

benytte munnbind på offentlige steder i Lyngdal ligger imidlertid fast. 

 

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 1. juni kl. 08.00. Skulle situasjonsbildet tilsi noe 
annet trer kriseledelsen sammen på kort varsel 

 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal 

kommune, kontaktes Åshild Gysland. Hun treffes på telefon 481 23 487, eller epost 

Ashild.Gysland@lyngdal.kommune.no 

 

For spørsmål eller avklaringer rundt gjennomføring av private eller offentlige 

arrangementer kontaktes avdelingsleder for kultur og fritid, Rune Hauan, på telefon 404 
14 600, eller epost rune.hauan@lyngdal.kommune.no 

Alternativt virksomhetsleder for kultur, Jan Seland. Telefon 404 14 610, eller epost 
Jan.Seland@lyngdal.kommune.no 

 

Øvrige henvendelser rettes til ordfører Jan Kristensen på telefon 955 59 950, eller epost 
Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no 

 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Åsmund Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal tirsdag 25. mai 2021 
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