
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Planlegger smittevern-tilsyn 
 

Det er et kommunalt ansvar å føre tilsyn med at smittevern-reglene 

overholdes. Derfor planlegges ny runde med aktivt tilsyn gjennom 

langhelgen 12. til 17. mai. 

Det var Knut Ro Sørensen, rådgiver i Lister Miljørettet Helsevern, som onsdag 

ettermiddag orienterte kriseledelsen i Lyngdal om de planlagte kontrollene. Han har 

oppgaven med å administrere kontrollene på vegne av kommunen. Selve tilsynet utføres 
av Securitas, som også i påsken utførte tilsvarende kontroller. 

Kontrollene skal gjennomføres hos næringsdrivende, inklusive spisesteder og 

campingplasser. 

«Det er viktig å vise at vi er på banen, og at kommunen har en klar forventning om at 

smittevernreglene overholdes», sa Ro Sørensen til kriseledelsen. 

Kriseledelsen på sin side uttrykker en viss bekymring rundt denne langhelgen, der det 

igjen ventes stort innrykk av besøkende til Lyngdal, russefester og en nært forestående 

markering av grunnlovsdagen. 

Nå er ikke et 17. mai en type arrangement som lett kan avlyses. Dagen kommer uansett, 

og det er forståelig at folk vil markere festdagen. Kriseledelsen skal på møtet torsdag 6. 

mai ta stilling om de vil anbefale formannskapet å forlenge den lokale forskriften som 

ble innført for en uke siden, og hvorvidt det da også skal legges inn forskriftsmessige 

begrensninger knyttet til grunnlovsdagen. Eller om kriseledelsen skal nøye seg med å gå 

ut med en sterk anbefaling om smitteverntiltak. 

Avstå fra hets 

Kriseledelsen synes det er beklagelig å registrere at personer som er blitt utsatt for 
smitte henges ut og hetses på sosiale medier. 

Kriseledelsen anmoder folk på det sterkeste om å avstå fra den slags. Det er viruset som 
smitter, og det er ingens skyld. 

Hjemmeskole og karantene 

Som media og publikum allerede er kjent med ble hele Konsmo skole satt på 

hjemmeundervisning onsdag grunnet mistanke om smitte. Her blir det også 

hjemmeskole torsdag. Hva som skjer fredag er foreløpig uavklart. Trinnet som er 
rammet er i ventekarantene, og det ventes svar på prøven i løpet av torsdagen. 
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Også Lyngdal ungdomsskole måtte gjennomføre hjemmeskole onsdag grunnet smitte, 

men skal etter planen tilbake på ordinær undervisning torsdag. Ett klassetrinn er satt i 
ventekarantene, og fortsetter med hjemmeskole. 

De øvrige skolene i Lyngdal har nå normal drift på gult nivå. 

Når det gjelder spørsmål om hjemmeundervisning vil elever og foresatte få informasjon 
om dette fra sine respektive skoler. 

 

Smittestatus 

• Siden tirsdag er det påvist seks nye smittetilfeller i Lyngdal. Det totale antall 

aktivt smittede og isolerte personer er per onsdag 5. mai 32. 

 

Neste møte i kriseledelsen er torsdag 6. mai kl. 14.30. 

 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal 

kommune, må koordinator Ronny Bjørnevåg kontaktes. Han treffes på telefon 945 

06 062, eller epost Ronny.Bjornevag@lyngdal.kommune.no 
 

Øvrige henvendelser kan rettes til ordfører Jan Kristensen på telefon 955 59 950, eller 

epost Jan.Kristensen@lyngdal.kommune.no 

 

 

Med vennlig hilsen  

Ole Åsmund Brattfjord, informasjonsleder 

Mobil: +47 901 31 726 

Lyngdal onsdag 5. mai 2021 
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