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Kommunal kriseberedskap

• 2. mars: Første møte i kommunalkriseledelse

• 6. mars: Første smitte registrert

• 12. mars:

– Skoler og barnehager stengt

– Helsedirektoratet besluttet forbud mot og stenging av en rekke 
tilbud og aktiviteter 

• Nå er gradvis åpning startet
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Kommunal kriseledelse

• Gjennomført 19 møter i kriseledelsen til nå (totalt 27 
timer), nesten alle som nettmøter i Teams.

– Daglig i mest aktive periode, nå 1-2 møter pr uke

– Lav terskel for å innkalle kriseledelsen

• Digitaliseringsarbeidet har vært en suksessfaktor

– Teams var innført i store deler av organisasjonen

– Godt tilrettelagte møterom for videokonferanse

– Spenstige politikere som har tatt teknologien i bruk, 
ordfører går foran
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Kommunal kriseledelse

• Status nå er svært rolig mht. smittesituasjonen

• «Stille før stormen»! 

– Vi har hittil hatt 8 bekreftet smittet

– Statistisk (!) skal vi få drøyt 1.800 smittet, fordelt over det 
kommende året

– Viktig å ikke slippe ned skuldrene, selv om det er stille nå

• Planlegges for å takle statistisk anslåtte nivåer – kan bli store 
lokale variasjoner i tid og omfang. Viktig med interkommunal 
kapasitet
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Korona-økonomi

• Ekstra utgifter til nå, nærmere 1,5 mill. kr

• Inntektstap til nå, ca 0,5 mill. kr

• Regjeringen har uttalt at kommunale utgifter vil bli dekket fullt ut

FRAMOVER:

• Full drift i alle nye plasser innen helse/omsorg, samt full drift i øvrig 
tjenestetilbud, vil ha en merkostnad på 3 mill. kr pr mnd

• Tapte skatteinntekter beregnet av KS til 4,1-5,2 mill. kr

• Stortinget har bedt regjeringen om å anmode kommunene om å 
sette i gang vedlikeholdstiltak for å stimulere næringslivet
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Kompensasjon fra staten til kommunene pr. 14.04. (jfr KS)
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Totalbevilgning Ringebus andel

Prop 52 S – Skjønnsmidler 250 mill. 209.000

Prop 67 S – Innbyggertilskudd skattesvikt 3.750 mill. 3.317.000

Prop 67 S – Skjønnsmidler 150 mill. (FM skjønn)

Prop 70 LS – Innbyggertilskudd tapt 
foreldrebetaling bhg/SFO
OBS! Kommunen skal refundere tapt 
foreldrebetaling i private barnehager

1.000 mill. (?) 819.000



Permitteringer, sosialhjelp og næringsliv

• 344 personer har vært permittert (søkt dagpenger), 15 % av 
arbeidsstyrken. Forholdsmessig høyere andel enn 
Fronskommunene.

• Ingen økning i sosialhjelp som følge av korona enda, men 
forventes å øke framover. Anslag: merforbruk kr 450.000 i 
2020.

• 17 bedrifter har fått godkjent noe kompensasjon til dekning 
av faste utgifter.
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Barnehager og skoler

• Stengt fra 12. mars, både kommunale og private

• Ordning med barnepass for foreldre med samfunnskritiske funksjoner, ivaretatt av 
den enkelte barnehage og SFO

• Barnehagepersonell midlertidig omdisponert til helse/omsorg

• Opplegg for nett-/hjemmeundervisning for skoleelever

• Veiledere for smittevern utarbeidet før åpning

• Kommuneoverlegen (smittevernlegen) gjennomført veiledning i smittevern for 
ansatte i barnehager og skoler

• Barnehager åpnet fra 20. april

• Barneskoler (1.-4. trinn) åpnet fra 27. april

• Neste uke: signaler om ytterligere åpning, når effekt av første åpning kan måles. 
Det er et mål å åpne igjen før sommeren
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Kultur

• Stengt fra 12. mars:

– Bibliotek

– Kor/korps

– Gruppeundervisning i kulturskolen

– Alle kulturarrangementer

• Enkeltundervisning fra kulturskole ivaretatt med nettundervisning

• Bibliotek åpnet fra 20. april

• Større kulturarrangementer stengt til juni – kan bli forlenget

• (Eget opplegg for feiring av 17. mai – v/komite)
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Helsesenteret

• Kommuneoverlegen (smittevernlegen) og helsesenteret svært belastet i første 
smittefase, med spørsmål, informasjon, testing, smittesporing, ileggelse av 
smittekarantene og restriksjoner for øvrig

• Tiltak ved helsesenteret for å sluse smitta utenom venteværelse

• Samarbeid med Nord-Fron kommune om prøvetaking og smittesporing (blir fra nå 
rutet til legevakt Lillehammer)

• Beredskapstelefon for spørsmål om Covid-19

• Beredskapstelefon for barn/unge om Covid-19

• Beredskapstelefon for rus/psykisk helse gjennom påsken

• Lite besøk hos legene etter utbrudd av Covid-19 – har normalisert seg nå

• Rus/psykiatri tatt i bruk videokonsultasjoner

• Helsesøster/skolehelsetjenesten svært redusert aktivitet – Tas opp igjen nå
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Helse og omsorg

• Besøksrestriksjoner innført

• Har unngått smitte !!

• Drift ved Linåkertunet og Ringebu omsorgssenter har gått tilnærmet 
normalt

• Forbereder smittebølgen som kommer:

– 9 nye plasser etablert ved Linåkertunet

– Intermediærplasser, Lillehammer

– Smitteplasser, Lillehammer helsehus

– Smitteplasser Montebello, Lillehammer

– (Smitteplasser Kløverhagen, Ringebu)

– Smittevernutstyr
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Plan og teknisk

• Renhold

– Innført stedbundne renholdere

– Forsterket renhold ved Linåkertunet og Ringebu omsorgssenter

– Utført ekstra renhold ved stengte barnehager og skoler

– Forsterket renhold ved barnehager og skoler fra oppstart

• Vaktmestere og uteseksjon

– Innført stedbundne vaktmestere og driftspersonell
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Administrasjon

• Kommunedirektørens ledergruppe, fellestjenesten, strategi 
og utvikling

– Kriseledelse, med beredskapsvakt gjennom hele påsken

– Rapportering og informasjon overordnet myndighet

– Personalspørsmål (herunder omdisponering personell)

– Informasjon (hjemmeside, facebook, e-post, annonsering)

– IKT / strategi og utvikling (opplæring, drift og brukerstøtte av 
videokonferanseløsninger m.m.)

– Omlegging til månedlig fakturering kommunale avgifter

– Oppfølging av næringslivet
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Blir det flom i tillegg?
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