
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

 

Pressemelding fra Lyngdal kommune  
om korona-pandemien 
 

Kriseledelsen i Lyngdal kommune har daglige statusmøter  

med kommuneoverlege og virksomheter.  

Situasjonsbildet per torsdag 26. mars 2020 

 

Kommuneoverlegen om smittestatus: 

 Det er per torsdag 26. mars ikke bekreftet nye smittetilfeller av korona i Lyngdal 

kommune. Status er fortsatt én person med aktiv smitte. 

 

Lyngdal helsehus: 

Onsdag 25. mars, kl. 21, ble en ny liten milepæl for Lyngdal helsehus nådd. Da ble det 

utstedt midlertidig brukstillatelse for bygget. Med det er også det formelle i orden for at 

helsehuset skal kunne tas i bruk. 

 

Nytt om foreldrebetaling i barnehage og SFO: 

Regjeringen har bestemt at skoler og barnehager skal holde stengt fram til 13. april. Med 

denne bestemmelsen vil barnehage, SFO og kulturskole i Lyngdal kommune være stengt 

i en måned. Reduksjon i foreldrebetaling for barnehage og SFO løses ved at det ikke 

sendes ut faktura for april måned. 

For kulturskolen vil det som tidligere meddelt bli foretatt fratrekk på fakturaen som 

gjelder for vårsemesteret. 

Se oppdatert info på kommunens hjemmeside: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/foreldrebetaling-og-kommunale-avgifter/ 

 

Forbud mot bålbrenning: 

Brannvesenet Sør IKS nedla torsdag 26. mars forbud mot all bålbrenning, bråtebrenning 

og sviing/flatebrenning på inn- og utmark. Forbudet gjelder fra 26.03.20 kl. 15:00, i 

kommunene Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal og Åseral. 

Utrykninger til hendelser forårsaket av åpen ild i terreng vil nå bli politianmeldt. 

Unntatt fra dette forbudet er bålbrenning på steder der det åpenbart ikke er fare for 

brannsmitte til terreng, eksempelvis områder med snø, holmer uten vegetasjon, 

bålpanne i egen hage etc. 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/foreldrebetaling-og-kommunale-avgifter/


 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

Skogbrannfaren er stigende, og i sammenheng med utbruddet av Covid-19, ønsker 

brannvesenet å forebygge unødige hendelser. Skog- og krattbranner medfører store 

ansamlinger av brannmannskaper og sivile i forbindelse med slokkearbeidet. Dette øker 

igjen smittefaren. Brannvesenet ønsker ikke å komme i en situasjon der store deler av 

styrken er smittet av Covid-19, med svekket beredskap som påfølgende konsekvens. 

Utrykning til branner og ulykker gjennomføres selvsagt som vanlig, men med dette 

forbudet er målet færrest mulig utrykninger til hendelser som lett kunne ha vært 

unngått. 

Foto: Brannvesenet Sør 

 

700 ansatte har tatt smittevernkurset: 

Stadig flere av Lyngdal kommunes rundt tusen ansatte gjennomfører e-læringskurset i 

basale smittevernrutiner. Staben Organisasjon og personal kunne torsdag 26. mars 

meddele at hele 700 ansatte nå har tatt dette kurset! 

Basale rutiner skal beskytte både helsepersonellet mot smitte og forebygge smitte til og 

mellom pasienter. Slike rutiner er utarbeidet for arbeid i helseinstitusjoner, men har 

også gyldighet i resten av helsetjenesten. 
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Politiske møter på nett: 

På grunn av gjeldende korona-tiltak kan ikke politiske møter gjennomføres på vanlig 

måte. I denne unntaksperioden minimaliseres møteaktiviteten, og nødvendige politiske 

møter gjennomføres online og strømmes direkte via Kommune-TV. På denne måten 

sikres også offentlighetens innsynsrett. 

Torsdag 26. mars ble historiens første politiske online-møte gjennomført i Lyngdal 

kommune. Først ut var Lyngdal formannskap: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/opptak-fra-lyngdals-forste-online-

formannskapsmote/ 

Fredag 27. mars står investeringsutvalget for tur: 

https://www.lyngdal.kommune.no/no/aktuelt/her-kan-du-folge-motet-i-

investeringsutvalget/ 

Utvalget for miljø, plan og teknisk (UMPT) gjennomfører sitt første nettmøte tirsdag 31. 

mars. 

Torsdag 16. april planlegger ordfører Jan Kristensen å gjennomføre 

kommunestyremøtet som opprinnelig planlagt. Også det som nettmøte. 

Og som innledningsvis nevnt strømmes alle nettmøtene direkte via Kommune-TV. 

 

Mediekontakt: 

For informasjon om utviklingen lokalt og sentralt henvises det til kommunens 

hjemmeside, folkehelseinstituttets side og regjeringen.no.  

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 
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