
 
 
 
 
 

1  LYNGDAL KOMMUNE 

Pressemelding fra kriseledelsen i Lyngdal kommune: 

Smitten flater ut 
 

Den siste smittebølgen Lyngdal kommune opplevde flater nå ut, og 

situasjonsbildet er i øyeblikket forholdsvis rolig. 

Også fra smittesporingsteamet på teststasjonen meldes det om en rolig langhelg. Ifølge 

leder for smittesporingsteamet, Åshild Gysland, ble det lørdag testet åtte personer, og 
sju personer søndag. 

– Men vi er jo naturligvis litt spent på hvordan det blir nå etter 17. mai, uttalte Gysland 

til kriseledelsen tirsdag. 

Kriseledelsen på sin side er imidlertid opptatt av at kommunens innbyggere og 

besøkende ikke tar det rolig når det gjelder det å etterleve smittevernrådene. Ikke minst 

siden en ny langhelg snart står for døren. 

Anbefaler fortsatt munnbind 

Lyngdal kommune har nå ingen lokal forskrift om smittevern, eller andre 

ekstraordinære lokale smitteverntiltak, men følger de nasjonale smittevernrådene. 

• Kriseledelsens klare anmodning til innbyggerne og besøkende om å 

benytte munnbind på offentlig sted i Lyngdal ligger imidlertid fast. 

Det er ellers kritisk at alle planlagte arrangementer, både private og offentlige, 

gjennomføres i tråd med den nasjonale covid19-forskriften. Det innebærer blant annet 
følgende: 

• En person eller virksomhet skal utpekes som arrangør med ansvar for at 

arrangementet oppfyller kravene i forskriften. 

• De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan 

kontaktes ved spørsmål om smittevern. 

• Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede, og gjøre 

det mulig å ivareta god hygiene. 

• Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved 

bordene, og gjester skal ikke slippes inn etter kl. 22.00. Servering av alkohol kan 

bare skje til de som får servert mat. 

• Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere 

som ikke er i samme husstand. 

 

Ved spørsmål om gjennomføring av private eller offentlige arrangementer kan 

virksomhetsleder for kultur i Lyngdal kommune, Jan Seland, kontaktes. Se 

kontaktinformasjon lenger nede. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_6


 
 
 
 
 

2  LYNGDAL KOMMUNE 

Gjenåpner rådhus, kino og ungdomsklubb 

For sine egne ansatte anbefaler kriseledelsen i Lyngdal kommune fortsatt bruk av 

hjemmekontor for de som har muligheten til. I tråd med gjeldende nasjonale 

anbefalinger. Men på bakgrunn av smittesituasjonen i Lyngdal nå utøves noe mer 
fleksibilitet knyttet til bruken av hjemmekontor. 

Møter skal i hovedsak fortsatt skje på digitale plattformer, men møter som samler færre 

enn ti deltagere og hvor kravene til avstand kan overholdes, kan om ønskelig 
gjennomføres fysisk. 

• Innbyggertorgene i Lyngdal rådhus og Konsmo kommunehus er gjenåpnet fra og 

med onsdag 19. mai. 

• Også Lyngdal kino og ungdomsklubben Rocky er gjenåpnet. 

 
Smittestatus 

Per tirsdag 18. mai er det totalt 3 smittede og isolerte personer i Lyngdal kommune. Alle 

tre er nærkontakter som allerede var i smittekarantene. 

Totalt antall nærkontakter i smittekarantene er ca. 20. 

 

Vaksinering i uke 20 

I uke 20 mottar Lyngdal kommune 366 vaksinedoser, og gjennomfører da vaksinering 

både i Fibohallen og på Byremo, hvor 96 av dosene skal settes. Vaksinedagene er onsdag 

19. mai på Byremo og torsdag 20. mai i Fibohallen. 

Flere av dosene som nå settes er andregangs vaksinering. 

Før vaksineringen nå i uke 20 har så langt 3504 innbyggere fått minst én vaksinedose. 

 
Ønsker mer forutsigbarhet 

Kriseledelsen i Lyngdal kommune uttrykker en viss bekymring knyttet til manglende 

informasjon fra sentrale myndigheter om mengden vaksinedoser som kan forventes 

mottatt gjennom sommeren. Noe som gjør det ekstra krevende å planlegge bemanning 

og ferieavvikling. 

Befolkningen som skal vaksineres i sommer er dessuten den arbeidsførende delen av 

befolkningen, og de skal også avvikle ferie. Dette vil de gjøre på ulike tidspunkt, og 

mange har nok også allerede bestilt og planlagt reiser rundt om i landet. Kriseledelsen er 

nå redd for at flere på grunn av dette vil la vær å bestille time for vaksinering. 

Kommuneoverlegen og kriseledelsen i Lyngdal har på den bakgrunn stilt seg bak et 

opprop fra kommuneoverlegene i Lindesnes og Vennesla kommuner, stilet til 



 
 
 
 
 

3  LYNGDAL KOMMUNE 

Statsforvalteren i Agder, der det anmodes om mer forutsigbarhet i tildelingen av 

vaksine-doser, og at disse fordeles mest mulig jevnt gjennom sommeren. 

 

 

Neste møte i kriseledelsen er tirsdag 25. mai kl. 08.00. Skulle situasjonsbildet tilsi noe 

annet trer kriseledelsen sammen på kort varsel 

 

Kontaktpersoner 
For ytterligere spørsmål rundt smittesporing og vaksinasjonsprogrammet i Lyngdal 

kommune, kontaktes Åshild Gysland. Hun treffes på telefon 481 23 487, eller epost 
Ashild.Gysland@lyngdal.kommune.no 

 

For spørsmål eller avklaringer rundt gjennomføring av private eller offentlige 

arrangementer kontaktes virksomhetsleder for kultur, Jan Seland. Telefon 404 14 610, 
eller epost Jan.Seland@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 tirsdag 18. mai 2021 
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