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Status

Situasjonsbilde: Antall smittede : 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.  

• Onsdag i påskeuken vil regjeringen bestemme om de strenge tiltakene 
fortsetter i Norge over påske. 

• Kommunal kriseledelse har Skype-møte ca. 3 ganger i uken, siden 5. mars.
Kommuneoverlegen er sentral, jfr. smittevernloven.

• Takk! Til ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud. For initiativ, 
kreativitet, konstruktive løsninger, endringsvilje, gjennomføringskraft.  



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 Skype/Teams og 

videokonferanser. Legene har 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.
• Alle 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. 



Rapportering til fylkesmannen 

• Om barnehage/skole/utsatte barn

• Om forsvarlige tjenester innen helse og omsorg

• Om smittevernutstyr -lager, brukt og bestilling- 2 ganger i uken

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

• Generell situasjonsrapport: 1 gang i uken



Barnehager og skoler og kulturskole
• Barnehagene har åpent for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. 

Det samme med skole, 1-4. klasse. Og barn med spesielle behov. 

• I barnehagene er det 0-20 barn, det varierer dag for dag. 

• Barneskolene bruker Showbie, og her legges alt skolearbeid ut til elevene. 
Lærere chatter med foreldre og elever daglig, og veileder i læringsarbeidet.
Teams er også i bruk. 

• Ungdomsskolen bruker OneNote og kommuniserer i tillegg med elever og 
foreldre ved bruk av Teams.

• Alle elever i gausdalsskolen har hver sin Ipad. 

• Har kjøpt inn mobilt bredbånd der det trengs.

• Planlegger for påsken.

• Kulturskolen har mange av sine tilbud via Skype. Tilbudet er likevel noe redusert.



Om utsatte barn og unge

• Barnehagestyrere og rektorer har særlig fokus på å ivareta disse barna 
på en best mulig måte. 

• Barnehagene ringer til alle foreldre 1-2 ganger i uka. I tilfeller der det 
vurderes at det er behov for tettere kontakt, ringes det oftere. 

• Skolen: kontaktlærere, sosiallærere kommuniserer med foreldre, 
barn, fosterforeldre. 

• Barnevern og andre tjenester er med ut fra behovene i hver enkelt 
sak. 

• Det er kontinuerlig vurdering av hvilke behov det enkelte barn /den 
enkelte familie har, og tiltak blir satt inn ut fra dette. 



Helse og omsorg

Bofellesskap, legetjenester, sykehjem og hjemmetjenester mv. 
• De fleste tilbud og tjenester leveres på vanlig måte, med noen 

tilpasninger knyttet til smittevern. Noen tilbud er stengt etter statlige 
pålegg.

• Ekstra oppfølging og støtte og informasjon gis der det er behov for 
det.

• Det er innført strenge restriksjoner for besøk på våre institusjoner og 
bofellesskap. Det tilrettelegges for telefonkontakt med pårørende, og 
ekstra oppfølging fra personalet. 

• Det er beredskapsplaner for en situasjon ved stort fravær.
• Det er opplæringsopplegg for «reservestyrker»
• Hjemmetjenesten planlegger et eget Korona-team.  

- Med kunnskap om sykdommen og riktig bruk av smittevernutstyr.



Oppbygging av plasser -regionalt

Interkommunal løsning for Korona-smittede: 

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

• Trinn 2: en mulighet er en «Koronaklinikk» på Montebello i Mesnali 
(sammen med Ringsaker), med en kapasitet på 80-100 plasser. Avtale 
inngås, med en kostnad for Gausdal kommunen på ca. 450 000 for 4,5 
mnd. 1 mnd. gjensidig oppsigelsestid. 

• Trinn 3 planlegges 20-40 plasser på Kløverhagen i Ringebu. 

• Gausdal må kunne ta imot pasienter uten Korona-smitte 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). 



«Krisekapasitet» i Gausdal - planlegging

• Vi må være forberedt på at det kan komme flere og dårligere 
pasienter både fra sykehuset og fra intermediæravdelingen på 
helsehuset. Det vil bey at vi må planlegge for flere plasser i 
sykehjemmene enn vi har nå under normal drift.  

Sykehjemsplasser 

• Vi har 62 sykehjemsplasser ved ordinær drift. Det er mulig å foreta en 
gradvis opptrapping med 20 ekstra plasser. 

• Vi vil da i første opptrappingsfase kunne ha: 62 + 8 = 70 plasser. 

• I andre fase blir det: 70 + 8 = 78 plasser 

• I tredje fase: 78 + 4 = 82 plasser. 



• Utsendt e-post til alle bønder med kontaktinformasjon til ansatte

• Utarbeidet beredskapsplan og kartlagt kritiske arbeidsoppgaver

• Inngått avtale med Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor om gjensidig back-
up i tilfelle situasjon med høyt fravær

• Kontorets lager av smittevernutstyr er gjort tilgjengelig for bruk i 
helsevesenet

• Avklart beredskap mellom veterinærene over kommunegrenser, samt 
smitteforebyggende tiltak (veterinærer som samfunnskritisk funksjon). 
I samarbeid med Mattilsynet, veterinærer og Midt-Gudbrandsdal 
landbrukskontor 

Landbrukskontoret - tiltak



Landbrukskontoret - tiltak

• Samarbeid om å få på plass en beredskapsliste med ressurspersoner til landbruket 
(spesielt med tanke på forestående lamming og våronn). I samarbeid med 
avløserlagene og faglagsledere i næringa. 

• Forespørsel om ressurspersoner har gått ut bredt:

E-post til alle bønder, kontorets facebook-side, e-post til ungdom som har gått 
avløserkurs, e-post til rektorene på naturbruk, e-post til NAV

• Landbrukskontoret setter opp beredskapslisten og oversender avløserlagene som 
koordinerer dette videre (status 1.april: 24 stk. på lista)

• Har sendt hyppige e-poster til bønder med oppdateringer om situasjonen

• Følger situasjon om permitteringer på sagbruk: kan få konsekvenser for dyrevelferd 
dersom mangel på flis til gårdsbruk



Artikkel i Gd 29.mars

Innlegg på Facebook om beredskap:
Delt 35 ganger
19202 personer nådd

Aktiv bruk av Facebook og media!



Nasjonale tiltak for næringslivet

• Vedtatt: Forskyvninger av frister for skatter og avgifter:
• Bedrer likvidsituasjonen midlertidig

• Vedtatt: Mulighet for lån og tilskudd (lånegarantier og obligasjonslån 
via bankene + risikolån gjennom Innovasjon Norge)
• Bra for investeringer/utviklingsprosjekter, ikke særlig egnet for løpende drift

• Vedtatt: Lettelser av personalkostnader
• Permitterte over på statens kostnad etter bare 2 arbeidsdager

• Tilskudd som bidrag til å dekke faste kostnader
• Kontantstøtte for næringslivet 



Situasjonen og lokale tiltak for næringslivet
• Situasjonen:

• Reiselivs-, arrangements- og opplevelsessektoren ekstremt hardt rammet
• Varehandel som ikke har digitale løsninger eller «ut av huset»-løsninger
• Bygg/anlegg i mindre omfang bortsett fra der ansatte er i karantene (OBS på bølge 2!)
• Industri i mindre omfang bortsett fra der ansatte er i karantene (OBS på bølge 2!)
• Forventer økte permitteringer dersom krisen varer ved etter påske

• Tiltak pr 02.04.2020:
• Omfattende arbeid med å samle og dele konkret informasjon om krisetiltakene 

(ressursbank på nett, webinarer, infovideoer)
• Løpende dialog med de lokale næringsorganisasjonene og nøkkelbedrifter i ulike 

sektorer
• Sak til interkommunalt råd: Etablering av ressursgruppe (LRV, Skåppå, Fossekall) som 

skal jobbe operativt  med bedrifter som trenger konkret bistand, og bistå bedriftene i 
regionen med å ta i bruk relevante statlige støtteordninger. Det foreslås at det settes 
av 500 000 kroner til formålet.

• Konkrete videre tiltak når statens krisepakker for næringslivet er endelig utformet



Informasjonsarbeidet i Gausdal kommune

• SMS varsling

• Plakater, skilt, informasjonsskriv, filmsnutter 

• Hjemmesiden 

• Facebook og Instagram

• God helg fra ordføreren

• Brev fra ordføreren til alle innbyggere 





Andre tiltak

• Informasjon, informasjon, informasjon
- innbyggere, ledere, ansatte, næringsdrivende  

• Koronatelefon - 480 75 383. Justert åpningstid. Hverdager 8-15.30. 

• Vi er bedt om å planlegge for flom; tiltak og beredskap

• Planlegging av påsken, spesielt innen 
- helse og omsorg
- barnehage og skole, for barn av personer med samfunnskritiske funksjoner

• Skoler og barnehager har begynt å planlegge for a) enten forlengelse etter påske, 
eller b) åpning. 

• Teknisk enhet utarbeider en liste over vedlikehold- og investeringstiltak som kan 
settes i gang raskt; «gryteferdige tiltak»

• Frivilligsentralen tilbyr telefonvenner (før var de besøksvenner). 

• «Trenger du noen å snakke med?» – Ny kontakttelefon i Gausdal.



«Trenger du noen å snakke med?»

• Kontakttelefonen i Gausdal: 
telefon 61 10 49 80 

Mandag - fredag 10.00 - 14.00
Torsdager 19.00 - 21.00

• En støttetelefon, som en kan ringe om en 
trenger noen å snakke med.

• Telefonen er bemannet av helsepersonell 
som lytter, støtter og gir råd. 

• Det ytes ikke helsehjelp på telefonen. Vi 
kan henvise videre til andre tjenester i 
kommunen dersom en ønsker det.

• De som betjener telefonen; 
Christine, Synnøve, Rannveig, Jan, Tone, 
Tine og Margret

På hjemmesiden er det oversikt over flere 
telefontilbud i regi av staten, hjelpe-
organisasjoner eller mer lokalt som: 

• Kontakttelefonen for barn og unge i 
Innlandet: telefon 948 79 895 
(Åpen hverdager 08-18).



Økonomi

• Stortingets løfte om kompensasjon for skattesvikt, inntektsbortfall og 
kostnadsøkninger er et positivt signal til kommunesektoren. 
- inntektsbortfall foreldrebetaling barnehage og SFO dekkes
- utlånsrammene til Kommunalbanken økes 
- kommuner kan forsere vedlikeholdsplaner og styrke etterspørselen etter tjenester i 

bygge- anleggs- og entreprenørbransjen

• Anslag for Gausdal: 3,75 mrd. utgjør cirka 3,75 mill. kr i økt rammetilskudd. (KS)

• Anslag for inntektsbortfall skatt/inntektsutjevning i størrelsesorden 6-7 mill. kr. 

• Anslag økte utgifter/reduserte inntekter vil kunne utgjøre 14-19 mill. kr. (Svært usikkert)

• En stor økonomisk usikkerhet er når kommunene i Innlandet etter oppfordring fra 
Fylkesmannen i Innlandet bygger opp kapasitet til å ta imot 300-400 plasser for Covid-19 
pasienter. Blir kostnadene for dette dekket av staten? Vi samarbeider interkommunalt.

• Det er behov for at staten gir enda større trygghet om at den samla kommuneøkonomien 
for 2020 vil bli sikret. Dette må følges videre opp fram mot revidert nasjonalbudsjett i mai. 



Råd for å forebygge smitte

• Ofte håndvask. 

• Unngå håndhilsning og klemming.

• Hold minst en meter avstand til andre når du er utendørs. 
Ikke gå i grupper på mer enn fem personer)

• Hold to meter avstand til andre innendørs (gjelder ikke familie som du bor sammen med)

• Hold deg unna andre hvis du er sjuk. Alle som er litt syke, også litt forkjølet, må holde seg 
hjemme og for seg selv til de er helt friske og ytterligere ett døgn

• Host i papirlommetørkle (kastes etter hver gang) eller albuekroken. Vask hendene.

• Vær særlig oppmerksom overfor utsatte personer: Eldre over 65, diabetikere, hjerte/lunge-
syke, nedsatt immunforsvar osv.

• Barn blir ikke alvorlig syke, men sprer likevel smitte. Unngå kontakt mellom barn og eldre.

• Ikke ta på ting unødvendig, hold hendene for deg selv.

• Ikke ta deg i ansiktet – hvis du har fått virus på hendene gir du da viruset en sjanse til å komme 
inn i kroppen gjennom munn/nese/øye slik at du kan bli sjuk. 


