
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Info om smittestatus 
 

Kriseledelsen i Lyngdal uttrykker stor glede og lettelse over at 

smittesituasjonen i kommunen nå synes være under kontroll, og at 

forholdene ved inngangen til julemåneden er i ferd med å normalisere 

seg. 

Det er siden forrige møte i kriseledelsen, fredag 27. november, registrert et beskjedent 

antall positive covid19-prøver i Lyngdal. Kommuneoverlege Henriette Pettersen kunne 

tirsdag 1. desember informere om to nye positive prøver tilknyttet et utenlandsk 

sjømannskap i Rosfjorden. Disse ble påvist mandag denne uken. Det er nå tre aktivt 

smittede personer blant sjømannskapet som ankom Rosfjorden helgen i uke 47. Den 

første positive prøven ble kjent mandag 23. november. Alle sjøfolkene med påvist smitte 
er samlet på ett skip. 

I tillegg er det siden kriseledelsen var samlet fredag påvist tre nye smittetilfeller blant 

innbyggerne i Lyngdal. Ett lokalisert til Kvås, og de to andre til arbeidsinnvandrermiljøet 

og menigheten hvor smitteutbruddet startet. 

• Antall aktivt smittede personer i isolasjon er per tirsdag 1. desember 13. 

• Mandag 30. november gikk nye 125 personer ut av pålagt karantene, slik at dette 

tallet nå er nede i beskjedne 25. 
 

Omfattende testing 

Som kjent har det ved luftveisklinikken på Rom gjennom hele november måned blitt 

gjennomført omfattende testing. Leder for kommunens smittesporingsteam, Ronny 

Bjørnevåg, kunne under møtet i kriseledelsen på den første desemberdagen informere 

om at det totalt i løpet av november ble testet 2403 personer. Det er over 20 prosent av 

kommunens samlede innbyggertall, og utgjør 44 prosent av alle som siden mai måned er 

blitt testet i Lyngdal. 
 

Studenter bes teste seg 

I løpet av desember kommer mange borteboende studenter hjem igjen til Lyngdal. 

Kriseledelsen anmoder alle som kommer fra områder med smitte om å teste seg ved 

hjemkomst.  

De bes også om å unngå besøk på helsehus og omsorgssenter. 

 



 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

Politiske møter 

Nå som smittesituasjonen er under kontroll, gjenopptas også den politiske 

møtevirksomheten i tilnærmet normal form. Mandag kveld var det møte i det politiske 

utvalget for barn og oppvekst. Dette ble holdt i kommunestyresalen. Også 

formannskapsmøtet torsdag 3. desember gjennomføres som fysisk møte i 

kommunestyresalen. 

Men de politiske møtene er fortsatt lukket for publikum, og kommunestyret vil fortsatt 

holde sine møter i kulturhuset. Dette for å kunne ivareta kravet til avstand. 
 

Ansatte tilbake til rådhuset 

Som et nødvendig smitteverntiltak har ansatte på rådhuset benyttet hjemmekontor i 

den utstrekning det har latt seg gjøre. Det legges nå opp til at ansatte i noe større grad 

skal kunne returnere til sine arbeidsplasser. Men det er ikke snakk om en normal-

situasjon. Det vil fortsatt være ansatte som av ulike årsaker må og bør benytte 

hjemmekontor.  

Publikum bes derfor fortsatt om å på forhånd gjøre avtaler før rådhuset oppsøkes. 

 

Reduserer møtefrekvensen 

Slik smittesituasjonen nå er i Lyngdal, reduserer kriseledelsen møtefrekvensen til hver 

fjortende dag. Neste møte blir da tirsdag 15. desember. Såfremt ikke utviklingen skulle 

tilsi noe annet. 

 

Kontaktperson 
For ytterligere spørsmål kan ordfører Jan Kristensen kontaktes på telefon 955 59 950, 

eller epost Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no 

 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal tirsdag 1. desember 2020 
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