
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Situasjonsbildet i Lyngdal kommune per fredag 8. mai 2020 etter kriseledelsens statusmøte 

med kommuneoverlege og virksomheter.  

 

Kommuneoverlegen om smittestatus: 

 Det er per fredag 8. mai ikke bekreftet nye smittetilfeller i Lyngdal kommune. 

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

 Det testes nå 6-7 personer til dagen, og totalt er rundt 200 personer så langt 

testet for covid-19. 

 Kommunens sykehjem holder fortsatt stengt for besøk som ikke vurderes som 

strengt nødvendige. 

 

Full skoleåpning onsdag 13. mai: 

Regjeringen har som kjent åpnet for at alle grunnskoletrinn og videregående skoler kan 

gjenåpne fra og med mandag 11. mai. I Lyngdal kommune blir det full gjenåpning av 

skolene onsdag 13. mai. Virksomhetslederne for barnetrinnet og ungdomstrinnet, Ingrid 

Alden og Terje Arvid Litland, orienterte fredag kriseledelsen om at en del praktiske ting 

må på plass før skolene kan gjenåpne. Derfor ønsket de åpning fra og med onsdag. Noe 

kriseledelsen sluttet seg til. Blant tingene som må nærmere avklares er om de kan 

gjenåpne med vanlige klassestørrelser, eller om trinnene må deles inn i såkalte kohorter. 

Det er også spørsmål knyttet til rengjøring, skoleskyss og arealet som kan disponeres til 

undervisning. Det siste igjen avhengig av klassestørrelsene. 

Når det gjelder kroppsøving legger skolene inntil videre opp til mest mulig 

utegymnastikk. 

Også Voksenopplæringen gjenåpner onsdag 13. mai. 

De endelige detaljene før skoleåpningen blir presentert for kriseledelsen i møtet tirsdag 

12. mai. 

«Det skal bli fantastisk å få alle tilbake igjen», sier virksomhetsleder for barnetrinnet, 

Ingrid Alden. 

 

Om idrettshaller og kontaktidrett: 

Under sin pressekonferanse torsdag 7. mai ga regjeringen også grønt lys for at treninger 

og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer. Forutsatt 
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at kravet om minst én meters avstand overholdes. Også idrettshaller kan gjenåpne. Men 

det er fortsatt forbud mot bruk av garderober. 

Når det gjelder en eventuell gjenåpning av idrettshaller i Lyngdal kommune orienterte 

virksomhetsleder for kultur, Jan Seland, om at dette settes på vent inntil nye 

retningslinjer foreligger. Regjeringen har varslet at disse vil komme mandag 11. mai. En 

gjenåpning av idrettshaller forutsetter også at idrettslagene må utarbeide egne planer 

for hvordan smittevern skal ivaretas under trening og kontaktidrett. 

Det må videre også avklares om skolene, når disse gjenåpner for fullt, har behov for å 

bruke areal i idrettshaller til undervisning. 

Kultur-virksomheten skal snarlig ta initiativ til dialog med idretten for å avklare 

behovene for bruk av innendørsanlegg. 

Gjeldende fra og med torsdag 7. mai ble det som kjent åpnet for arrangementer på 

offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, og forutsatt at de nye 

smittevernreglene på én meters avstand mellom mennesker overholdes. Ifølge Jan 

Seland har det fra idrettens side vært litt forvirring rundt dette. 

«For idretten gjelder regelen om maks 20 personer. Tillatelsen til arrangementer med 

inntil femti personer gjelder ikke for treninger og idrettsarrangementer», presiserer 

Seland. 

 Lyngdal kommune forutsetter at det meldes fra 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 for inntil femti personer.  

Til media kan vi opplyse om at Lyngdal kommune allerede har mottatt flere meldinger 

om planlagte arrangementer i tiden framover. 

Dersom lokale media ønsker å gjøre noe mer på den saken er kontaktperson for dette 

Hallgeir Fiddan i kultur-virksomheten.  

Han treffes på telefon 996 95 134, eller epost Hallgeir.Fiddan@lyngdal.kommune.no. 

 

Jobber med gjenåpning av Lyngdal rådhus: 

Kommunalsjef for Samskaping og innovasjon, Ronny Bjørnevåg, orienterte fredag 

kriseledelsen om planene for en gradvis gjenåpning av Lyngdal rådhus. Bjørnevåg er 

leder for innbyggertorgene i Lyngdal og på Konsmo, og presenterte en omfattende 

risiko- og sårbarhetsanalyse som han har utarbeidet for å ivareta smitteverntiltak ved 

en gjenåpning. 

mailto:Hallgeir.Fiddan@lyngdal.kommune.no
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En gjenåpning forutsetter blant annet at alle ansatte på rådhuset skal ha gjennomført e-

læringskurset i «basale smittevernsrutiner» før de får anledning til fysisk å vende 

tilbake på jobb, og møte publikum. 

Bjørnevåg informerte også om at en gjenåpning kun vil gjelde Lyngdal rådhus, da det 

ikke er tilstrekkelig bemanning til også å kunne åpne kommunehuset på Konsmo. 

En gjenåpning av rådhuset, og omfanget av denne, skal endelig avklares i kriseledelsens 

møte førstkommende tirsdag. 

 

Mer om hva regjeringen sa torsdag 7. mai: 

 Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 

20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand. 

 Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan 

gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. 

 Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller. 

 Det tillates arrangementer med inntil 50 deltagere på offentlig sted, der 

deltagerne kan holde minst én meter avstand til hverandre, og der det er en 

ansvarlig arrangør. 

 Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser 

frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved 

hjemkomst. 

 Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt 

inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i 

karantene. 

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer: 

 Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. 

Smittevernreglene skal følges. Noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen 

samtidig. 

 Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for 

flyktninger kan også åpne i uke 20. 

 Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre 

virksomheter med en-til-en-kontakt. 

 Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter 

som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og 

unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, 

for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en 

smittevernfaglig trygg måte. 

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer: 

 Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om 

avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og 

bordservering. 



 
 
 
 
 

4  LYNGDAL KOMMUNE 

 Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming. 

 Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 

15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni. 

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende: 

 Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer. 

 Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid 

med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak. 

 Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt 

at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige 

smitteverntiltak. 

 Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften 

(noe kommunedirektør Kjell Olav Hæåk uttrykker spesielt stor glede over). 

 

Samlede opptak fra politisk møteuke: 

I løpet av uke 19 ble det gjennomført fem politiske møter, som alle ble gjennomført via 

nettløsningen Teams og overført direkte på Kommune-TV. Nå ligger de redigerte 

opptakene fra disse møtene tilgjengelig på Lyngdal kommunes hjemmeside. Drøyt 11,5 

timer med politisk møtevirksomhet 

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. 

Kommunestyret har sitt neste møte torsdag 14. mai, fra kl. 17. På Teams og Kommune-

TV. 

Her er lenke til sak på hjemmesiden med samlede opptak fra de politiske møtene i uke 

19: 

 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/her-ser-du-opptakene-fra-politiske-

moter-i-uke-19/ 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/her-ser-du-opptakene-fra-politiske-moter-i-uke-19/
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/her-ser-du-opptakene-fra-politiske-moter-i-uke-19/
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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 


