
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Situasjonsbildet i Lyngdal kommune per tirsdag 5. mai 2020 etter kriseledelsens 

statusmøte med kommuneoverlege og virksomheter.  

 

Kommuneoverlegen om smittestatus: 

 Det er per tirsdag 5. mai ikke bekreftet nye smittetilfeller i Lyngdal kommune. 

Antall registrerte personer i kommunen med påvist koronasmitte er fortsatt 0. 

 Rundt 180 personer er så langt testet. 

 
Kriseledelsen reduserer møtefrekvensen: 

Kriseledelsen i Lyngdal kommune møtes nå fast hver tirsdag og fredag. Møtet 

førstkommende fredag går som planlagt. Men fra og med uke 20 reduseres 

møtefrekvensen til én dag i uken, med tirsdag som møtedag.  

Dette gjelder så lenge situasjonsbildet i Lyngdal kommune er såpass rolig som nå. 

 

Korona-endringer gjeldende fra torsdag 7. mai: 

Fra og med torsdag 7. mai åpnes det for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 

personer, med ansvarlig arrangør, og forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter 

avstand mellom mennesker overholdes. 

Ansvarlig arrangør skal sørge for at avstandsbegrensningene og øvrige smittevernregler 

overholdes, samt ha oversikt over hvem som er til stede. Så lenge disse kriteriene 

overholdes kan arrangementer gjennomføres. 

 Lyngdal kommune forutsetter imidlertid at det meldes fra til kommunen 

om tid og sted for planlagt arrangement, og at ellers nødvendige tillatelser 

som måtte være påkrevet innhentes. Det gjelder både grunneier-tillatelser, 

bevillinger og annet. 

 

 Lyngdal kommune ber videre ansvarlig arrangør om å anmode de 

tilstedeværende om å laste ned appen #smittestopp. 

Mer informasjon om dette er publisert på kommunens hjemmeside. Her er også eget 

skjema for innmelding av planlagt arrangement: 

 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/dette-gjelder-fra-7.-mai/ 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/dette-gjelder-fra-7.-mai/
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Gradvis gjenåpning av kino og bibliotek: 

Virksomhetsleder for kultur, Jan Seland, orienterte tirsdag kriseledelsen om at det nå 

jobbes med en gradvis gjenåpning av kinoen. Dette forutsetter at publikum plasseres 

med god avstand mellom seg, og at det er individuell kontroll på billettsalget. Ifølge 

Seland skal dette la seg gjennomføre, og han tror på en gradvis gjenåpning av 

kinotilbudet allerede inn mot helgen. 

Også når det gjelder bibliotektjenesten jobbes det nå med å få til et mer normalisert 

tilbud. 

Når detaljene rundt kino og bibliotek er på plass vil kulturvirksomheten sende ut egen 

informasjon om dette. 

 

Gjenåpning av rådhus og kommunehus: 

Det er foreløpig ikke tatt stilling til når og hvordan en gradvis gjenåpning også av 

Lyngdal rådhus og Konsmo kommunehus skal gjennomføres. Dette jobbes det med, og 

informasjon om gjenåpning av rådhus og kommunehus publiseres når detaljene rundt 

dette er på plass. 

 

Om politisk møtevirksomhet: 

De politiske møtene som er planlagt inneværende uke gjennomføres på Teams. Alle 

disse møtene overføres direkte på Kommune-TV. 

Det gjelder: 

 Utvalg for miljø, plan og teknisk, tirsdag 5. mai kl. 16 

 Utvalg for helse og velferd, tirsdag 5. mai kl. 19 

 Utvalg for barn og oppvekst, onsdag 6. mai kl. 17 

 Formannskapet, torsdag 7. mai kl. 09 

 Utvalg for kultur og samskaping, torsdag 7. mai kl. 17.45 

I hvilket omfang politiske møter også i tiden framover skal gjennomføres via løsningen 

Teams er foreløpig ikke bestemt. Dersom situasjonsbildet forblir uendret er det fra 

politisk ledelse ønskelig at formannskapet og de minste utvalgene, der det vil være 

praktisk mulig å opprettholde kravet om minst 1 meters avstand mellom personene, i 

neste runde gjennomføres som fysiske møter. Dette gjelder jo da ikke for 

kommunestyret, som har 35 faste representanter. 

 

Mediekontakt: 

For informasjon om utviklingen lokalt og sentralt henvises det til kommunens 

hjemmeside, folkehelseinstituttets side og regjeringen.no.  
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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 


