Pressemelding fra Lyngdal kommune
om korona-pandemien
Kriseledelsen i Lyngdal kommune har daglige statusmøter med kommuneoverlege og
virksomheter.
Situasjonsbildet per mandag 6. april 2020
Kommuneoverlegen om smittestatus:


Det er per mandag 6. april ikke bekreftet noen nye smittetilfeller av korona i
Lyngdal kommune. Antall personer i Lyngdal med påvist smitte er 0.



Det er siden fredag blitt testet fem nye personer. To av disse foreligger det svar
på, og de er negative.

Generelt om situasjonen:
Konklusjonen etter kriseledelsens møte mandag morgen er at situasjonen i Lyngdal
foreløpig er rolig. Tilnærmet en normal-situasjon.
Transportavtale med Q43 skal avlaste kommunen:
Lyngdal kommune kan med stor glede slippe nyheten om transportavtalen som nå er
inngått med lyngdalsbedriften Q43. Avtalen er del av en plan for å sikre forsyning av
kritisk utstyr til helsepersonell på tvers i kommunen. Dette innebefatter
smittevernutstyr og håndtering av forurenset (kontaminert) utstyr som skal vaskes på
helsehusets splitter nye og moderne vaskeri.
Det kan også nevnes at virksomheten Hjemmetjenester nå har flyttet sin administrative
base fra Lyngdal bo- og servicesenter til Lyngdal helsehus.
Se mer info på kommunens hjemmeside:
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/q43/
Ekstramidler til Lyngdal kommune:
Stortinget har som følge av korona-krisen økt rammetilskuddene til kommunene. Dette
for å kompensere for virkningen av skattesvikt, inntektsbortfall, herunder
kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling, og merutgifter i forbindelse med
koronapandemien.
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Gjennom dette gis kommunesektoren større trygghet for at den samlede
kommuneøkonomien for 2020 vil bli sikret. Noe som igjen gjør det noe enklere å
planlegge og opprettholde tjenestetilbud til innbyggerne i en krevende tid.


Lyngdal kommune har fått 7,9 millioner kroner i ekstra rammetilskudd. Noe som
tilsvarer 761 kr per innbygger.

Drive in-arrangementer tillates:
Lyngdal kommune har fått flere forespørsler om tillatelse til å arrangere ulike typer
drive in-arrangementer. Etter en grundigere vurdering har kommunen nå valgt å tillate
slike samlinger. Forutsatt at gjeldende smittevernregler overholdes.
Henvendelser om denne typen arrangementer rettes til kommuneoverlege Henriette
Pettersen.
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
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