
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Forlenger ikke lokal forskrift 
 

Den lokale forskriften om ventekarantene som ble innført fra og med 

29. april til og med torsdag 6. mai, forlenges ikke. Det besluttet 

kriseledelsen i møtet torsdag ettermiddag. Forskriften erstattes av 

sterke anbefalinger! 

Basert på kommuneoverlegens risikovurdering diskuterte kriseledelsen seg torsdag 

fram til at den lokale forskriften om utvidet ventekarantene ikke skal forlenges ut over 

6. mai. Når det gjelder karantene og karantebestemmelser har kriseledelsen forståelse 

for at dette lett kan oppleves noe forvirrende. Men det enkle svaret er at for den dette 

gjelder så må vedkommende forholde seg til de pålegg og beskjeder som blir gitt 

individuelt fra helsepersonell som ilegger karantene. 

Avstå fra innendørs arrangementer 

Kriseledelsen drøftet også om det bør vedtas en lokal forskrift om arrangementer, 

gjeldende til over 17. mai. Men valgte i stedet å gå ut med sterke anbefalinger til 

innbyggerne om å avstå fra, avlyse eller utsette planlagte innendørs arrangementer i 

perioden fredag 7. mai til tirsdag 18. mai. Også for utendørs arrangementer anmodes det 
om å vise aktsomhet. 

• For sine egne ansatte anbefaler Lyngdal kommune fortsatt bruk av 

hjemmekontor for de som har muligheten til det. Møter skal skje på digitale 

plattformer. 

• Publikumsmottaket i Lyngdal rådhus og Konsmo kommunehus forblir stengt til 

over 17. mai. 

• Kinoforestillinger og sceneaktivitet i Lyngdal kulturhus innstilles, og 

ungdomsklubben Rocky forblir stengt inntil videre. 

Virksomhetsleder for skolene i Lyngdal, Ingrid Alden, kunne informere kriseledelsen om 

at alle skolene nå igjen har ordinær undervisning på gult nivå. Med unntak av en klasse 
på Lyngdal ungdomsskole som er i karantene. 

 

Presset situasjon 

Selv om det samlede smittetallet er gått noe ned nå ettersom flere er ute av isolasjon, er 

det fortsatt sakte økende smitte i Lyngdal kommune. Torsdag 6. mai ble det påvist ett 

nytt smittetilfelle, og det totale antall smittede og isolerte personer er med det 25. 

Kommuneoverlege Henriette Pettersen karakteriserer situasjonen som presset. 
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Derfor er det kritisk at innbyggerne i tiden framover følger de anbefalinger og 

smittevernregler som kriseledelsen lokalt og regjeringen kommer med. 

 

Vaksinering 

Ifølge vaksinekoordinator Ronny Bjørnevåg vil Lyngdal kommune i uke 20 motta 366 

vaksinedoser. Den uken blir det ny gruppevaksinering i Fibohallen, og vaksinering på 
Byremo i tillegg. 

Når det gjelder status på vaksineringsarbeidet er Lyngdal kommune snart ferdig med 
risikogruppene. 

 

Neste møte i kriseledelsen er fredag 7. mai kl. 13.30. 

 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal 

kommune, må koordinator Ronny Bjørnevåg kontaktes. Han treffes på telefon 945 

06 062, eller epost Ronny.Bjornevag@lyngdal.kommune.no 
 

Øvrige henvendelser kan 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 torsdag 6. mai 2021 
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