
Korona – informasjon om tiltak 
og status for Gausdal kommune

Rådet for eldre  og personer med funksjonsnedsettelse 

Ved Rannveig Mogren



Status korona

• I den perioden som har vært, fra mars til 1. sept. 
- 6 smittede og 6 friskmeldte.

•Nå: 1 smittet etter utenlandsreise. 3 nærstående i 
karantene.

• Tilbudene og tjenestene i Gausdal kommune går nå så 
normalt som mulig, med aktive smitteverntiltak, økt 
renhold, og noen tilpasninger i henhold til statlige 
føringer.

• Bekymring: mange tar lett på smitteverntiltak.



Koronasituasjonen – mars-mai/juni 2020

Mars-mai: 

• Kommunal kriseledelse 

• Kommuneoverlegen

• Statlige forbud/pålegg/føringer som kommunene har fulgt

• Stenging/omorganisering av tjenester og tilbud. Skolen for eksempel: 
kontinuerlig omlegging 

• Et stort informasjonsarbeid:
- innbyggere
- hytteeiere
- næringsdrivende
- ansatte, tillitsvalgte og verneombud
- brukere/pårørende/elever/foreldre
- folkevalgte organ

• Digitalisering



Rapportering til fylkesmannen/direktorat 

• Om barnehage/skole/utsatte barn

• Om forsvarlige tjenester innen helse og omsorg: 
ulike tema

• Om smittevernutstyr

• Om regionalt samarbeid om plasser (for økt antall pasienter og for 
koronapasienter)

• Om test-kapasitet

• Generell situasjonsrapport: 1 gang i uken



Smittevernutstyr – vi bygger opp lageret

Rapportering i Altinn

• Status for smittevernutstyr i kommunen skal rapporteres via Altinn
hver uke. 

• Det skal rapporteres om beholdning, forbruk foregående uke og 
forventet forbruk kommende uke, og om antall pr. kategori. 

Leveranse av smittevernutstyr

• Nå: gjennom ordinære rammeavtaler 

• Og gjennom fylkesmannen og Helse Sør-Øst 

• Framover også gjennom deltagelse i anbudskonkurranse for 
beredskapslager smittevernutstyr. Dette er i regi av Fylkesmannen, og 
med Elverum kommune som innkjøper.



Om besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner – i dag

• Vi følger veilederen fra Helsedirektoratet

• Beboere i kommunale sykehjem og andre helse- og omsorgsinstitusjoner 
skal i utgangspunktet fritt skal kunne motta besøk, jfr. lovverkets krav. 

• Ved lokale smitteutbrudd kan det være nødvendig å begrense besøk for 
beboergrupper som kan ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved covid-
19. Begrensning av besøk må i så fall begrunnes i forsvarlighetskravet eller 
krav i smittevernloven.

• Nå: Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller 
oppholdt seg i land utenfor Norge, bør ikke komme på besøk før 10 dager 
etter hjemkomst. Det samme gjelder for ansatte.

• Helsedirektoratet har oppdatert anbefalingene om dagtilbud, slik at de 
gjenspeiler situasjonen slik den er i dag og ved lokale smitteutbrudd.



Interkommunalt samarbeid

• Koronatelefon og smittesporing
Samarbeid med Sør-Fron, Nord-Fron, Ringebu og Øyer kommuner.

• Koronatesting
Samarbeide med Lillehammer og Øyer kommuner.
God kapasitet. Kan nå 5% ved behov. 

• Koronaplasser i sykehjem
26 plasser ved Lillehammer helsehus.
Samarbeid med Lillehammer og Øyer kommuner.



Informasjonsarbeidet i Gausdal kommune

• Kommunen informerer om lokale tiltak.
• Kommunene har også en sentral rolle i oppfølging og tilrettelegging og

informasjon om statlige forbud/restriksjoner.  

Virkemidler: 
• SMS varsling 
• Plakater, skilt, informasjonsskriv, filmsnutter 
• Hjemmesiden 
• Facebook og Instagram
• Brev fra ordføreren til alle innbyggere
• Informasjon til og oppfølging av næringslivet
• Informasjon til ansatte og ledere



Økonomiske konsekvenser – stor usikkerhet
Korona-pandemien har medført stor grad av usikkerhet knyttet til kommunens økonomi i 
2020. Det er store uklarheter til hvordan dette vil slå ut på kommunens skatteinngang og 
inntektsutjevning. De kompensasjonsordninger som per nå er vedtatt av Stortinget ser 
foreløpig ikke ut til å kunne dekke opp kommunens utgifter fullt ut. Det er selvsagt også en 
utfordring knyttet til at det ikke er noen som vet hvordan pandemien vil utvikle seg videre, 
nasjonalt og lokalt. 

• Merutgifter: bemanning, ekstraarbeid/overtid.

• Direkte kostnader: koronatelefonen, smittesporing, smittevernutstyr, annet 
utstyr, «koronaplasser».    

• Reduksjon skatteinntekter og andre tapte inntekter: barnehage, SFO, 
kulturskole.  

• Økonomisk sosialhjelp?

• Kompensasjon fra staten? 


