
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Kriseledelsen i Lyngdal kommune har daglige statusmøter  

med kommuneoverlege og virksomheter.  

Situasjonsbildet per onsdag 18. mars 2020 

 

 

Kommuneoverlegen og smittevernlegen: 

 Det er per onsdag 18. mars ikke bekreftet nye smittetilfeller av korona i Lyngdal 

kommune. Status er fortsatt tre positive. 

 

Det kommer svært mange henvendelser om testing. Smittevernlegen presiserer at kriteriene for 

testing følger Folkehelseinstituttets instrukser. En negativ test har i seg selv ingen verdi 

ettersom den personen det gjelder kan pådra seg smitte dagen etter. Derfor testes det 

utelukkende på bakgrunn av symptomer. 

 

Korona-telefonen: 

Det meldes om noe lavere pågang på Lyngdal kommunes korona-telefon. Sannsynligvis 

som en konsekvens av at legevakten nå har opprettet sin egen. Fra og med onsdag 18. 

mars reduseres derfor åpningstiden på den kommunale hjelpetelefonen noe. Korona-

telefonen vil framover være bemannet fra kl. 09 til 14. 
 

Omdisponering av ansatte: 

 Lyngdal kommune starter kartlegging av ansatte som på grunn av redusert 

aktivitet kan omdisponeres til andre oppgaver. Da i første rekke til renhold og 

oppgaver innen helse og omsorg. Det er blant annet kritisk å ha nok ressurser på 

renhold tilgjengelig når helsehuset i løpet av uke 13 tas i bruk til beredskap. 

 Virksomhet for kultur har som kjent innstilt alle kino- og sceneforestillinger. 

Noen ansatte på kultur blir nå engasjert som portvakter på Lyngdal bo- og 

servicesenter. 

 

Nei til hyttefolk: 

Ordfører Jan Kristensen presiserer at det ikke blir gitt noen tillatelser til innbyggere fra 

andre kommuner å oppholde seg på hytter og fritidseiendommer i Lyngdal.  

Forbudet for tilreisende om opphold på hytter er absolutt. 
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Foreldrebetaling og kommunale avgifter: 

 Lyngdal kommune har besluttet å gi fritak for foreldrebetaling til barnehage, SFO 

og kulturskole så lenge virksomhetene er stengt ned på grunn av korona-

pandemien. Hvordan fritaket gjennomføres i praksis må kommunen komme 

tilbake til. Det gjelder også spørsmål om eventuell tilbakebetaling (kreditering) 

av allerede betalte fakturaer. 

 Forfallsdato på kommunale avgifter utsettes til 1. juni. 

 

Søker ekstra ressurser til helse og omsorg: 

Lyngdal kommune går nå aktivt ut og ber helsearbeidere som ikke allerede har et 

arbeidsforhold til kommunen om å melde seg til tjeneste. Kommunen trenger 

vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og syke- og 

vernepleierstudenter. 

Se sak publisert på hjemmesiden: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/lyngdal-kommune-ber-helsearbeidere-

melde-seg/ 
 

Renovasjonsselskapet: 

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) har besluttet å stenge 

avfallsmottaket på Skrumoen i Lyngdal for privat levering. Skrumoen holdes foreløpig 

stengt i uke 12 og 13. 

Se sak på hjemmesiden: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/miljostasjonen-pa-skrumoen-holder-

stengt/ 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/nav-lister-holder-stengt/ 

 

 

Råd og tiltak for private bedrifter 

Sak i arbeid. Publiseres på hjemmesiden onsdag. 

 

 

Hjelpetelefoner og chattekanaler for barn og unge 

Sak om dette publiseres på hjemmesiden onsdag. 

 

 

Mediekontakt 

For informasjon om utviklingen lokalt og sentralt henvises det til kommunens 

hjemmeside, folkehelseinstituttets side og regjeringen.no.  

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/lyngdal-kommune-ber-helsearbeidere-melde-seg/
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/lyngdal-kommune-ber-helsearbeidere-melde-seg/
https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/nav-lister-holder-stengt/
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Henvendelser fra media om ting som ikke besvares her går til ordfører Jan Kristensen. 

Dette for å lette presset på kommunelege og virksomhetsledere. Disse kommer uansett 

ikke til å besvare henvendelser fra media, men henvise til ordfører eller digitale 

informasjonskanaler. 

 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Aa. Brattfjord, informasjonsansvarlig 

Mobil: +47 901 31 726 

 


