Ringebu - Status koronavirus – COVID-19
Informasjon om kommunens beredskapsarbeid til
kommunestyret og politiske utvalg.
Kriseledelsen følger utviklingen i smittesituasjonen tett. Kriseledelsen følger oppfordringer
og pålegg fra sentrale helsemyndigheter og setter inn de tiltak som anses nødvendige for å
hindre smittespredning. Det legges stor vekt på å informere befolkningen via kommunens
hjemmesider, som er spesielt tilrettelagt, samt facebook, og unntaksvis ved sms-varslinger.
Mange tiltak er kjent fra media. Nye blir vurdert fortløpende. Kriseledelsen vurderer til
enhver tid behov for møter. Vi samarbeider med media som en kanal for informasjon til våre
innbyggere.
Kommuneoverlegen har det formelle ansvar for smittevern og myndighet til å iverksette
tiltak. Kommuneoverlegen samarbeider med nabokommuner om testing og samordning av
tiltak ellers. Det er vedtatt lokal forskrift om forebygging.
Skoler og barnehager er stengt. Fjernundervisning i skolene fungerer fint. Det har vært noen
tekniske utfordringer, men annet er vel ikke å forvente når systemet plutselig får en svært
stor mengde brukere samtidig. Elevene får daglig oppgaver, leverer inn svar og får
tilbakemeldinger fra lærerne. Skolene har kontakt med hjemmene gjennom sms og telefon.
Barnepass innvilges i tråd med kriteriene gitt av regjeringen. Lista for å gi tilbud om
barnepass skal ligge høyt fordi hensikten med stenging er å hindre smittespredning. Der
barnet (u 12 år) bor sammen med to foresatte, er det krav om at begge foreldre må ha
samfunnskritiske yrker for å kunne få tilbud om barnepass. Søknader som følge av at
foresatte får samfunnskritiske oppgaver bli behandlet fortløpende. Det gis også tilbud om
barnepass til foresatte som har barn med særskilte behov som ikke kan ivaretas i hjemmet.
Kommunene i Midt-Gudbrandsdal (Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu) åpner en telefon for
barn og unge opp til 18 år som har spørsmål eller bekymring rundt det nye Korona-viruset,
Covid-19. Skolene i Ringebu har dessuten opprettet egne kontakttelefoner for elevene.
Det har vært mye fokus på hytteeiere som er bosatt i andre kommuner, og risikoen for at
smitte og sykdom vil kunne utgjøre en stor, ekstra utfordring for helsetjenesten og sykehus.
De fleste hytteeiere som er bosatt utenfor kommunens grenser synes å respektere
oppfordringen om å dra hjem. Forbud mot å oppholde seg på hytta er ennå ikke vedtatt av
departement.
Politiske møter har vært utsatt. Regjeringen har vedtatt forskrift om adgang til å
gjennomføre fjernmøter i kommunene, og det tas nå sikte på gjennomføring av møter i alle
utvalgene før påske, og da som fjernmøter med opplæring og tilrettelegging.
Kommunestyrets planlagte møte 28. april vil med sannsynlighet bli gjennomført som
fjernmøte.

Etter sentral avklaring fra KS og regjering er permittering av kommunalt ansatte ikke aktuelt.
Rådhuset er stengt. Det må gjøres avtaler med saksbehandlere. Kantina holdes stengt.
Kommunen iverksetter hjemmekontor der det lar seg gjøre. Ledere må være tilstede. Det er
god kontakt med tillitsvalgte.
Helse og omsorg har fokus på å opprettholde tjenestene også ved stort fravær. Det arbeides
med driftsplaner og omdisponering av mannskaper.
Vi ser at det er en sterk dugnadsvilje hos kommunens innbyggere og i næringslivet.
Næringslivet i Ringebu har startet med uttransport av varer til innbyggere. Frivillige og
kommunen er samarbeidsparter, med fokus på syke og personer i karantene.
Kommunedirektøren vil berømme alle våre dyktige medarbeidere og ledere som står på og
bidrar på en løsningsorientert måte i en krevende tid. Overgangen til bruk av Teams har vist
seg gunstig for den interne koordinering.
Vi oppfordrer alle til å følge med på kommunens hjemmesider, og råd fra nasjonale
myndigheter.
Les mer på hjemmesidene til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og helse-Norge
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