
Korona –tiltak og status
Kommunestyret 30. april 2020



Status

Situasjonsbilde: Antall smittede: 6. Antall friskmeldte: 5

• Fokus på smitteverntiltak og informasjon til mange ulike målgrupper
- internt i kommunen; ansatte, brukere/pårørende
- innbyggere og hytteeiere 
- næringslivet 

• Kommunen har en sentral rolle i oppfølging og tilrettelegging og
informasjon om statlige forbud/restriksjoner.  

• Kommunal kriseledelse har per nå møter ca. 1 gang i uken. I Teams

• Kommunedirektøren har ukentlige møter med hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud

• Kommuneoverlegen er sentral, jfr. smittevernloven.



Kommunal drift - generelt

• Oppmerksomhet på daglig drift, omlegging av tilbud og tjenester, og 
planlegging av nye tiltak. 

• De som kan ha hjemmekontor har det. 

• Der det er mulig løses oppgavene gjennom telefon og Teams og 
videokonferanser. 

• Der det er mulig er det «delte lag» for å redusere risikoen for smitte av hele 
avdelinger. 

• Tjenestene og oppgavene løses på en god måte.

• Enheter har beredskapsplaner for drift ved stort fravær
- kartlegging av kritiske funksjoner og arbeidsoppgaver
- tiltak for å opprettholde drift av kritiske funksjoner

• Sikrer beredskaps- og vaktordninger. Inkludert interkommunalt samarbeid. 



Mer om noen tjenester

• Barnehagene åpent igjen 20. april.

Vanlig åpningstid første uken, pga. færre antall barn. 
Redusert åpningstid uke 2, for å ivareta smitteverntiltak. 

• Skole: 
Delvis gjenåpning av skolene mandag 27. april, 1.-4. trinn 
5.- 7 tinn og ungdomsskolen fortsetter med digital undervisning, 
til uke 20?

• Barnevern, familieteam, helsestasjon, psykiske helsetjenester mv: 
går i retning av «normalisering», men med smitteverntiltak og godt 
organiserte møter/avtaler. Helsestasjonen har mange oppgaver innen 
smittevern.



Andre tjenester og tiltak 

• Frivilligsentralen tilbyr telefonvenner (før var de besøksvenner), 
gåturer ute, kaffe-prat, datahjelp (1:1). Smittevernregler følges. 

• Biblioteket – bestilling og utlevering av bøker. Smittevernregler følges. 

• Teknisk: renholdstjenesten er sentral i smittevernsammenheng.
Har en beredskap inn mot evt. flom  

• Landbruk: kartlegging og koordinering for ressurspersoner til hjelp i 
landbruket. 45 på listen nå.



Helse og omsorg
Bofellesskap, legetjenester, sykehjem og hjemmetjenester mv. 

• De fleste tilbud og tjenester leveres på vanlig måte, med tilpasninger 
knyttet til smittevern. 

• Noen tilbud er stengt etter statlige pålegg. Flere kommer i gang igjen nå. 
For eksempel støttekontakt. 

• Ekstra oppfølging og støtte og informasjon gis der det er behov for det.
• Det er fortsatt strenge restriksjoner for besøk i institusjoner. Det 

tilrettelegges for telefonkontakt med pårørende. Nettbrett er i bruk.
• Vi har åpnet opp for «ute- besøk» på sykehjemmene, dette skjer 

etter avtale, og i samsvar med smittevernregler(avstand osv.)
• Stort fokus på bruk av smittevernutstyr. Riktig bruk, og ikke overforbruk.
• Mye informasjon til ansatte om rutiner og forholdsregler.



Oppbygging av plasser -regionalt

Interkommunal løsning for korona-smittede: 

• Trinn 1: 26 plasser ved Lillehammer Helsehus kan tas i bruk. 

• Trinn 2: «Koronaklinikk» på Montebello i Mesnali (sammen med 
Ringsaker), med en kapasitet på 80-100 plasser. 

Styrking av plasser for pasienter uten korona:

• 8 ekstra sykehjemsplasser er klare i Gausdal, for å kunne ta imot pasienter 
som trenger korttidsopphold fra andre kommuner (i hovedsak 
Lillehammer), siden Lillehammer tar ansvar for bemanning av tilbudene 
for korona-smittede, samt en forsterket og utvidet intermediæravdeling 
ved Lillehammer helsehus (øker her fra 12 til 25 plasser). 



Informasjonsarbeidet i Gausdal kommune

• SMS varsling

• Plakater, skilt, informasjonsskriv, filmsnutter 

• Hjemmesiden 

• Facebook og Instagram

• God helg fra ordføreren

• Brev fra ordføreren til alle innbyggere 

• Oppfølging av næringslivet

• Informasjon om ulike beredskapstelefoner, støttetelefoner osv. 



Bekymring

• Nå når samfunnet «åpnes» mer og mer…

• Svært mange eksempler på at folk ikke forholder seg ikke til de 
smittevernrådene som blir gitt. 

• Tiltak vurderes fortløpende, både statlig og lokalt 

Følg rådene for å forebygge smitte!



NAV Lillehammer-Gausdal



// NAV

Helt ledige og delvis ledige, utgangen av april 2020

HELT LEDIGE APRIL 2020 DELVIS LEDIGE APRIL 2020

Antall
Prosent av arbeids-

styrken Antall
Prosent av arbeids-

styrken
Sum helt ledige og 

delvis ledige

Sum helt ledige og 
delvis ledige, i 

prosent av arbeids-
styrken

Innlandet 16 070 8,5 9 154 4,9 25 224 13,4

Lillehammer 1 402 9,4 797 5,3 2 199 14,7

Gausdal 255 7,7 160 4,8 415 12,5

Øyer 302 11,1 137 5 439 16,1

Ringebu 252 11,0 104 4,5 356 15,5

Sør-Fron 160 9,9 72 4,4 232 14,3

Nord-Fron 226 7,7 135 4,6 361 12,3

Sel 277 9,7 168 5,9 445 15,6

Dovre 142 10,8 87 6,6 229 17,4

Lesja 66 6,3 44 4,2 110 10,5

Skjåk 85 7,5 33 2,9 118 10,4

Lom 97 7,9 57 4,6 154 12,5

Vågå 168 8,9 103 5,4 271 14,3



Info fra NAV-sjefen

• Ca. 10 personer er fysisk tilstede i NAV-kontoret, ca. 60 personer på 
hjemmekontor

• Vi tok raskt grep om koronasituasjonen og opplever å ha god kontroll
• Vi følger opp brukerne tett via telefon og digitale løsninger. Enkelte brukere har 

hyppig oppfølging fra NAV i disse tider

• Vi gjennomfører nødvendige oppfølgingssamtaler på NAV-kontoret

• Vi gjennomfører møter, fortrinnsvis digitalt, med samarbeidspartnere
• Vi har opprettet ringesløyfe for de som er i en nødsituasjon. Vi har hatt flere 

fysiske møter med personer i en slik situasjon

• Ingen nevneverdige endringer knyttet til økonomisk sosialhjelp knyttet til 
koronasituasjonen pt. Vi har beredskap på dette

• Vi vurderer løpende en gradvis og kontrollert åpning av publikumsmottaket. Det 
kommer en veileder for dette i neste uke



Korona og næringslivet i 
Gausdal

Kommunestyret 30. april 2020



Status i Gausdal

• Arbeidsledighet: Økning fra ca. 1% til ca. 9% i Gausdal pr uke 17. Noe mindre enn for de 
to andre kommunene i regionen. «Gunstigere» næringsstruktur.

• Nasjonale tiltak: Så langt 12 bedrifter som har fått midler fra kontantstøtteordningen. 
Kjenner ikke til hvor mange som har fått avslag eller ikke faste kostnader nok til å bli 
kompensert.

• Hjelpekorpset/ekspertgruppen: 3 virksomheter fra Gausdal pr nå har fått assistanse.

• Regionale ordninger: Flere ordninger med søknadsfrister 30. april, så ikke oversikt pr nå.

• Utviklingsprosjekter fremover: Både LRV og Skåppå Kunnskapspark er i kontakt med 
enkeltvirksomheter og bedriftsklynger for å stimulere frem utviklingsprosjekter.



Vurdering av situasjonen på kort sikt

• Særlig reiseliv/opplevelser og tjenesteytende næringer som er 
rammet. Ikke konkurser i Gausdal, men serveringssteder i de to andre 
kommunene.

• Landbruk, industri, bygg/anlegg/håndverksfagene i mindre grad 
rammet.

• Forventer omsetningsøkning for virksomheter med leveranser til 
vedlikehold, utbedringer og standardhevinger av privathjem og 
fritidsboliger.



Vurdering av situasjonen på lengre sikt

• Reiselivet prisgitt å evnen til å være attraktive i innenlandsmarkedet. 
Visit Lillehammer kjører på, men er avhengige av at den enkelte virksomhet 
også makter å gjøre jobben.

• Fritidsboligsektoren vil bli enda viktigere for Gausdal både når det gjelder 
anskaffelser og bruk. De som har penger å bruke på fritid, vil antatt 
etterspørre/bruke fritidsbolig mer. Usikkert hvor stor gruppe som har 
svekket kjøpekraft grunnet permittering/arbeidsledighet eller frykt for.

• Avgjørende at bedriftene utvikler digitale forretningsmodeller. Både 
færre fysiske oppmøter samt at korona har «skolert» kundene til å handle 
digitalt.



Bredbånd: Tre løsninger

• Vente på at markedet ordner det: En god del husstander vil da aldri 
få.

• Yte tilskudd til etablering og oppgradering av basestasjoner til 4G og 
5G: Teknologien utvikler seg raskt. Både Telenor og Telia er klare med 
løsninger som er fullgode for privatmarkedet.

• Klassiske fiberprosjekter med statlig tilskudd, kommunalt tilskudd 
og etableringsbidrag fra abonnentene: Sikrest og høyest kostnad.



Bredbånd: Veien videre – tid og kostnader

• Tradisjonelle fiberprosjekter: 
• Tidkrevende (anbudsrunde + utbygging) 
• Usikker finansiering (kjemper mot andre «dårligere» områder i Norge) 
• Krever betydelige kommunale tilskudd 
• Sikrest og høyest hastighet + kapasitet

• Hjemmebredbånd mobil:
• Kapasitetsusikkerhet i enkelte områder
• Hastighetsprisede abonnement (mot mengdeprising av mobilt bredbånd)
• Priser som konkurrerer med fiberabonnement
• Hastigheter som dekker familiers behov
• Kapasitetsøkning av 4G og forsering av utbygging 5G kan stimuleres med kommunale 

tilskudd



Koronasituasjonen - økonomi



• Tar utgangspunkt i det som er rapportert inn til fylkesmannen per 16. 
april.

• Mange ukjente faktorer gjør det krevende å ha en sikker formening 
om de økonomiske konsekvensene.
• Etterslep på utgifter som kommer (f.eks. timelister, vareleveringer)

• Etterslep på sykelønnsrefusjon som kan knyttes til Korona-situasjonen

• Regionale beredskapstiltak 

• Hvordan utvikler situasjonen seg nasjonalt/lokalt?

• Merutgifter knyttet til drift av tjenestene framover?

• Hvor langvarig blir situasjonen?

• Hvordan vil arbeidsledigheten utvikle seg?

• Hvordan vil næringslivet komme seg gjennom krisen?

• Hva kommer i revidert nasjonalbudsjett (RNB) knyttet til kompensasjon for 
blant annet kommunesektoren?



• Alle utgifter og inntekter knyttet til korona-situasjonen føres på 
særskilte prosjektnumre slik at vi i ettertid klarer å dokumentere 
utgiftene og inntektene.

• I tillegg viktig å ha oversikt over den ressursbruken som knytter seg til 
omdisponering av ansatte. Det vil si ansatte som må la sine ordinære 
arbeidsoppgaver i bero for å bistå si korona-relatert arbeid.

• De neste bildene er med utgangspunkt i rapportering til 
fylkesmannen per 16.04.2020.
• Til dels svært usikre og foreløpige anslag.



 Anslag 

utgifter per 31. 

mars 2020 

 Anslag 

utgifter per 

mnd 

Løpende utgifter:

Helse- og omsorgstjenester 708                     900                  

Legetjenester 125                     190                  

Økonomisk sosialhjelp 15                    

Innkjøp av smittevernutstyr, antibac, etc. 200                     250                  

Regionale tiltak, beredskap 844                  

Omprioriteringer av ansatte til arbeid med korona-

situasjonen 1 600                  1 200              

Sum 2 633                  3 399              



Engangsutgifter:

 Anslag 

utgifter per 31. 

mars 2020 

 Anslag 

senere 

anskaffelser 

Økt IKT-beredskap i påsken 16                    

Etablering hjemmekontor-løsninger 50                       

Innkjøp av mer medisinsk utstyr

Sum 50                       16                    



Inntektstap:
 Inntektstap 

per nå 

 Forventet 

tap framover 

Foreldrebetaling barnehage 205                     308                  

Dekking av inntektstap private barnehager 136                     204                  

SFO 93                       185                  

Foreldrebetaling kulturskolen 20                       40                    

Kultur - husleie 5                          20                    

Skatteinngang 1 500                  6 000              

Sum 1 959                  6 757              



Økte inntekter / kompensasjonsordninger: Anslag 

Spart arbeidsgiveravgift 1 167              

Kompensasjon bortfall foreldrebetaling SFO og 

barnehage 965                  

Sykelønnsrefusjoner - koronaregler

Andel skjønnsmidler 252                  

Økt rammetilskudd 4 439              

Sum økte inntekter / kompensasjonsordninger 6 823              


