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Informasjonsskriv nr. 11 til kommunene 

Vi ber om at dette infoskrivet distribueres ut til alle relevante personer i kommunen.   

 

Formålet med disse informasjonsskrivene er å gi informasjon til kommunene mest mulig samlet og å 

gi en oversikt over informasjon som er sendt til kommunene tidligere eller som er lagt ut på vår 

hjemmeside.  

 

Tidligere har vi sendt ut to infoskriv i uka, men fremover samler vi opp og sender ved behov. Vi vil 

anbefale alle å abonnere på nyhetsbrev fra Fylkesmannen i Innlandet, se mer info om det i egen sak 

under.  
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Ny informasjon 
 

Nettkurs om riktig bruk av smittevernutstyr 

Det er fortsatt usikkerhet rundt tilgangen på smittevernutstyr, og vi må se på dette som en 

knapphetsressurs også i tiden fremover. Det er derfor viktig at det hele tiden er fokus på riktig bruk 

av smittevernutstyr, slik at man unngår unødig bruk, og så langt det lar seg gjøre kan prioritere å ha 

tilstrekkelig med utstyr der det trengs.  

  

FHI arrangerer i den forbindelse nettundervisning om bruk av personlig beskyttelsesutstyr 5. og 6. 

mai. Det er ønskelig med så høy deltagelse som mulig fra kommunene på disse kursene. Kursene er 

oppdelt etter arbeidssted, slik at de ansatte velger det kurset som er mest relevant. Vi ber derfor 

om at denne informasjonen distribueres til alle aktuelle ansatte i kommunen. Det blir i tillegg 

lagt ut video av kursene i etterkant, slik at de som ikke har mulighet 5. og 6. mai kan se kursene 

likevel. Lenke til kursene finner dere her. 

 

Hvilke andre aktører skal kommunene bistå med utstyr 

Utover utstyr til egen virksomhet, skal kommunene bistå fastleger og andre aktører innen helse- og 

omsorg som kommunen har avtale med. Fylkesmannen vil også oppfordre til at kommunene hjelper 

begravelsesbyrå med nødvendig utstyr i den grad de ikke klarer å skaffe dette gjennom egne 

kanaler. 

 

Abonnér på nyhetssaker fra Fylkesmannen i Innlandet 

Det er rundt 1400 som abonnerer på nyhetssaker på hjemmesiden vår. Av disse er det, så langt vi 

kan se, kun fire ordførere, ti kommunedirektører og ti informasjonsmedarbeidere. Disse har 

abonnement på en eller flere av sidene våre. Dette er nok litt mindre enn vi trodde. Vi legger stadig 

ut informasjon på hjemmesiden vår som er relevant for kommunene. Vi legger også ut informasjon 

på vår FB-side som kommunene står fritt til å dele. 

 

Nå har vi i tillegg hatt et nyhetsbrev til kommunene som en ekstra-tjeneste, men nettsidene og 

nyhetsbrevet er blitt mer og mer overlappende etter hvert som koronasituasjonen stabiliserer seg. 

Vi vil om kort tid slutte med nyhetsbrevet og heller ta det opp igjen hvis situasjonen tilsier det.  

 

Vi oppfordrer derfor både ordførere, kommunedirektører og informasjonsmedarbeidere i 

kommunene til å abonnere på en eller flere sider på vår hjemmeside og å følge oss på Facebook.  

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/ 

 

Fysiske møter i barnevernet 

Fylkesmannen i Innlandet er glad for at det nå legges til rette for at det skal gjennomføres fysiske 

møter i forbindelse med arbeidet i barnevernet. Les mer på bufdir.no. 

 

Fylkesmannens beredskap 

Vi har fortsatt beredskap på nivå oransje hos Fylkesmannen. Vaktordningen for beredskap har nå 

hovedvekt på dagvakter der faglige spørsmål blir besvart.  De som har arbeid med smittevernutstyr 

og fordelingsnøkkel her jobber av og til kveld når det er behov for det. Pr nå så har vi også en person 

som har kveldsvakt fram til kl. 21.00. 1. mai helgen har vi to stykker på bakvakt som svarer på 

beredskapstelefon og følger situasjonen i løpet av helga.  

 

Vi fortsetter med en på kveldsvakt og bakvakt helg inntil annet blir besluttet. Det vil også være et par 

som har bakvakt i helgene.    

https://www.fhi.no/meldinger/covid-19-webinar-om-personlig-beskyttelsesutstyr-og-handhygiene/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/abonnement/
https://bufdir.no/aktuelt/temaside_koronavirus/profesjonelle/informasjonsskriv/barnevernstjenestenes_fysiske_moter_med_barn_og_familier_i_en_tid_der_man_ma_ta_hensyn_til_koronavirus/
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Fra våre nettsider 

Religiøse ledere på koronamøte med Fylkesmannen 

Flere religiøse ledere fortalte hvordan de har satt i gang kraftige tiltak for å stoppe smitte. Moskeer 

og kirker er stengt. Religiøse ritualer har blitt endret og tilpasset slik at bønn gjennomføres uten 

smittefare i hjemmet. Lederne har tatt i bruk digitale verktøy og sosiale medier for å nå ut til de som 

ikke kan norsk. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet.  

 

Koronakrisen stiller nye krav til integreringspolitikken - ny lov om integrering 

Nye tall fra SSB viser at registrerte helt ledige innvandrere økte fra 5,5 prosent i februar i år til 17,7 

prosent i mars, Regjeringen la 24. april frem den nye integreringsloven, som skal sikre at 

innvandrere kommer raskere i jobb og utdanning. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet. 

 

En appell fra fylkesberedskapsrådet - At viruset er isolert, betyr ikke at det er stoppet 

Et samlet fylkesberedskapsråd ber befolkningen i Innlandet om å holde fast på smittevernreglene 

om sosial avstand og god hygiene. Vi ønsker alle en forsiktig gjenåpning av samfunnet – men det er 

bare mulig hvis alle fortsetter å være nettopp forsiktige. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet. 

 

Russen tar ansvar i Innlandet 

-Jeg er imponert over hvordan det store flertallet av russ tar ansvar, deltar på dugnaden og oppviser 

stor kreativitet i den vanskelige situasjonen vi nå er i, sier fylkesmann i Innlandet Knut Storberget. 

Les hele saken på fylkesmannen.no/innlandet. 

 

 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/religiose-ledere-pa-koronamote-med-fylkesmannen/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/koronakrisen-stiller-nye-krav-til-integreringspolitikken---ny-lov-om-integrering/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/at-viruset-er-isolert-betyr-ikke-at-det-er-stoppet/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/russen-tar-ansvar-i-innlandet/

