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Informasjonsskriv nr. 8 til kommunene 

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

 

Viktig om rapportering 

Fylkesmannen har i flere omganger bedt om rapporter fra kommunene på diverse spørsmål, på 

bakgrunn av bestillinger som blant annet har kommet fra DSB og Helsedirektoratet, for å nevne 

noen. De fyldige svarene som kommunene i har gitt oss har vært viktige for å ha en oversikt over 

situasjonen vi er inne i, og for at vi har kunnet utøvet vårt ansvar overfor dere og sentrale 

myndigheter. Det er mange som arbeider med å analysere og systematisere svarene vi får. 

 

Fylkesmannen har forståelse for at det til tider kan være utfordrende med arbeidet ved besvaring, 

men vil forsikre om at det har vært nødvendig. På bakgrunn av svarene har vi også kunnet svare 

sentrale myndigheter uten at vi har måttet bestille ekstra rapporter fra kommunene.  

 

Torsdag 16.april sendte vi nye spørsmål som har svarfrist mandag 20.april kl 12, som Fylkesmannen 

ber om at blir besvart på ordinær måte:  

 

Overordnet krisehåndteringsevne:  

• Kritiske utfordringer i kommunen  

• Status for egen evne til å opprettholde egne samfunnskritiske funksjoner herunder 

krisehåndteringsevne, på kort og lang sikt.  

• Er det umiddelbar farer for svikt i noen kritiske samfunnsfunksjoner?  

• Behov og avklaringer dere ønsker fra overordnede myndigheter.  

• Evne til å håndtere samtidige hendelser som for eksempel flom og skogbrann  

 

Helse-, omsorg og velferd:   

Kommunene har ansvar for å sørge for at personer som skal i karantene eller isolering og av ulike 

årsaker ikke selv evner å ivareta karantene / isolering, kan oppholde seg på hotell eller annet sted 

anvist av kommunen. Har kommunen sørget for å opprette slike plasser og gjort dette ansvaret kjent 

i sin organisasjon slik at personer som trenger slik bistand får det?  

 

Kontinuitetsplan – forskyvningsutfordringer:  

• Hvordan vil gjenåpning av barnehager og skole, og en til en 

virksomheter, påvirke kommunens bemanning og oppskaleringsplaner innen helse og 

omsorg. Hvilke konsekvenser vil dette evt. få for kontinuitetsplaner?  

• Hvis kommunen midlertidig har omgjort vedtak på helse- og 

omsorgstjenester: Beskriv hvordan kommunen har sørget for å ivareta pasientene og 

pårørendes behov for bistand.  

• Helsedirektoratet har gitt anbefalinger om at lavterskeltilbud i kommunene for 

brukere med alvorlige rusmiddelproblemer eller psykisk lidelser bør opprettholdes. Hva er 

status i kommunen når det gjelder lavterskel tilbud og brukerstyrt aktivitet for denne 

gruppen.  

  

Oppvekst og skole: Fortsatt stort antall elever og studenter vil motta fjernundervisning.   

• Har kommunen systematisk kartlagt grunnskoleelevers tilgang på nettbasert 

fjernundervisning? Hvilke tiltak er evt iverksatt for elever uten tilgang på nettbasert 

fjernundervisning?   

 

Vann- og avløp:  
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Helse- og omsorgsdepartementet ønsker som følge av Covid-19 å følge utviklingen i kommunene på 

vann- og avløpsområdet tett for tidligst mulig å få kjennskap til eventuelle utfordringer ved disse 

tjenestene.  

 

Mattilsynet: Er vann- og avløpstjenestene i kommunen blitt påvirket som følge av Covid-19 

(koronavirus)?  

Dersom ja:  

• Beskriv påvirkningen nærmere.  

• Beskriv hvorfor påvirkningen har oppstått. Herunder:   

• Utfordringer med eksterne leverandører av tjenester og/eller materiell, 

kjemikalier eller annet.  

• Fravær av eget personell, eller andre endringer i egen drift.  

• Fungerer vann- og avløpstjenestene i kommunen på et nivå som er forsvarlig 

for brukerne?  

• Fører påvirkningene til generelt økt fare for helse og miljø?  

• Hvilke tiltak er igangsatt eller planlegges igangsatt for å håndtere 

utfordringene?  

 

Ny leveranse smittevernutstyr 

Det kommer en ny leveranse fra Helse Sør-Øst i løpet av fredag. Det er utarbeidet en kort rutine for 

fordeling av utstyr fra dropp-punktene. Fylkesmannen lager en oversikt over fordeling mellom 

kommunene i hver region, som kan justeres etter lokale forhold. Oversikten som følger utstyret fra 

HSØ er en grovfordeling av store forpakninger som må deles opp dersom alle kommuner skal få 

utstyr. Utstyret er forsøkt fordelt slik at alle regioner får av hver type utstyr som sendes ut, den 

nærmere fordelingen innen regionene må vi fortsatt henstille til at styres av solidaritet og raushet 

mellom kommunene. 

 

Det vil nå bli en fast utkjøring av utstyr fra HSØ. For Innlandet tar man sikte på å få utstyret ut i løpet 

av fredag, og da helst på dagtid, slik at man unngår å håndtere dette i løpet av helgen.  

 

Veileder til behandling av innsynskrav 

I forbindelse med utbruddet av koronaviruset er det fra sentralt hold utarbeidet en veileder til hjelp 

ved behandling av krav om innsyn. 

 

Offentlighetsprinsippet og offentleglova gjelder som normalt i denne situasjonen.  

 

«Veilederen skal bidra til å løse noen av de særlige spørsmålene som håndteringen av innsynskrav i 

dokumenter relatert til covid-19-pandemien reiser, både hva gjelder tolkning av offentleglova og 

behandlingen av innsynskrav. Veilederen er utarbeidet med sikte på både departementer og underliggende 

etater. Veilederen gjelder for behandling av innsyn generelt, og for behandling av innsynskrav i 

dokumenter som gjelder covid-19-pandemien og myndighetenes håndtering av dette, spesielt.»» 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c40279014de04fa182485b02e86421f4/veileder-til-

behandling-av-innsynskrav---utarbeidet-i-forb1178657.pdf 

 

Samarbeid om transport av koronapasienter i Innlandet 

Fylkesmannen i Innlandet viser til tidligere formidlet e-post om transportavtalen mellom Sykehuset 

Innlandet og FORF (frivillige organisasjoners redningsfaglige forum hvor blant andre Norsk Folkehjelp 

og Røde Kors inngår). Fylkesmannen håper at kommunene gjør seg kjent med denne og satsene for 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c40279014de04fa182485b02e86421f4/veileder-til-behandling-av-innsynskrav---utarbeidet-i-forb1178657.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c40279014de04fa182485b02e86421f4/veileder-til-behandling-av-innsynskrav---utarbeidet-i-forb1178657.pdf
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rekvirering av transporten. Denne avtalen er resultatet av et godt samarbeid mellom de nevnte 

parter. Se for øvrig nyhetssaken på fylkesmannen.no/innlandet. 

 

Sykesenger frigjort til utlån 

Onsdag 15.april ble 22 sykesenger frigjort til utlån fra enkelte videregående skoler. Innlandet 

fylkeskommune har gjort en god jobb med å skaffe denne oversikten. Aktuelle kommuner har blitt 

varslet av Fylkesmannen, og gitt kontaktinformasjon til aktuelle videregående skoler. De ansvarlige 

for ressursbanken hos Fylkesmannen følger opp og påser at disse blir utlånt, eventuelt at de stilles til 

disposisjon for andre kommuner med behov. 

 

Ressursbank samordner også arbeidet med kjølekapasitet og tilhørende transport sammen med 

Sykehuset Innlandet. Dette må sees i sammenheng med planlegging for «worst-case» scenario, og 

enkelte kommuner vil bli kontaktet for å se på et mulig samarbeid.  

 

Gode råd om bruk av smittevernutstyr 

Helsearbeiderne har fått en veileder om hvordan de kan jobbe trygt og samtidig holde forbruket av 

smittevernutstyr på et forsvarlig nivå. Les mer her.  

 

Informasjon fra vår nettside 

 

-Trygt å vende tilbake til barnehagene 

Neste uke åpner barnehagene igjen. Regjeringen presenterte onsdag veilederen for smitteverntiltak 

i barnehagene. -Det skal være trygt å vende tilbake til barnehagene – både for barna, foreldrene og 

de ansatte, sier fylkesmann Knut Storberget. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet. 

 

Barnehage- og småskolelærere har nå definisjon som samfunnsviktige 

Det betyr at ansatte i barnehager og på barneskoler 1.-4. trinn kan få tilbud om plass til sine barn 

mens de selv forbereder den gradvise gjenåpningen av barnehager og skoler, jf. pressemelding fra 

Kunnskapsdepartementet. 

Det er også presisert i den nyeste oversikten at det er tilstrekkelig at én av de foresatte arbeider i 

kritisk samfunnsfunksjon for å få tilbud. Der barnet ikke bor sammen med begge 

foreldrene/foresatte, men hvor den ene foresatte er i samfunnskritisk funksjon kan det også gis 

tilbud om plass. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet. 

Friluftslivets koronavettregler 

Miljødirektoratet og de store friluftsorganisasjonene har gått sammen om koronavettregler for 

friluftslivet. Reglene skal hjelpe folk til å komme seg ut i naturen på en trygg måte. Les mer på 

fylkesmannen.no/innlandet.  

 

Anbefaler fortsatt ikke fritidsreiser 

Hytteforbudet oppheves fra den 20. april. Men det er fortsatt en nasjonal anbefaling om å unngå 

fritidsreiser. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet. 

 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/samarbeid-om-transport-av-koronapasienter-i-innlandet/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/gode-rad-om-bruk-av-smittevernutstyr/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/-trygt-a-vende-tilbake-til-barnehagene/
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/04-helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/71---20-pm-ansatte-i-barnehager-og-1.---4.-trinn-pa-barneskolen-regnes-som-samfunnsviktig-personell.pdf
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-innlandet/04-helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/71---20-pm-ansatte-i-barnehager-og-1.---4.-trinn-pa-barneskolen-regnes-som-samfunnsviktig-personell.pdf
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/ansatte-i-barnehager-og-pa-barneskoler-1.-4.-klasse-regnes-som-samfunnsviktig-personell/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/ta-hensyn-til-hverandre-og-naturen-med-friluftslivets-koronavettregler/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/anbefaler-fortsatt-ikke-fritidsreiser/
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Annet 

 

Nye lover og sentrale, regionale og lokale forskrifter 

FOR-2020-04-08-767 Helse- og omsorgsdepartementet 

Delegering av Kongens myndighet etter lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme 
sykdommer § 7-12 til Helse- og omsorgsdepartementet 
 

Ved fare for brudd i forsyningen av legemidler, utstyr og næringsmidler som følge av koronavirus, og 

for å sikre forsyningen, kan Helse- og omsorgsdepartementet innenfor rammene av smittevernloven 

pålegge produsenter rapporteringsplikt på lagerbeholdning, og restriksjoner på salg og eksport av 

legemidler, utstyr og næringsmidler.  

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-08-767
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-08-767

