
Informasjon vedrørende håndtering av situasjon rundt koronasituasjonen.



Situasjonsbildet per 25.03.2020
• Vi har 7 personer med påvist smitte. (2 nye i dag)

• Tre ulike smittesirkler. 

• Den siste er fra innenlandsreise fra Nord-Norge.

• Det tas daglig prøver, gjennomsnittlig 20-30 per dag.

• Vi har tett dialog med de som er smittet og satt i isolasjon

• Over 700 telefoner og 550 e-poster knyttet til korona

• Vi har hatt 18 møter i kriseledelsen.  Vi møtes daglig i arbeidsuka, og i helg ved 
behov.

• Det er annerledes dager, få mennesker på rådhuset, og ustrakt bruk av 
hjemmekontor.



Kommunikasjon har vært 
viktig i krisehåndteringen

• Gi oversikt og forståelse for smittesituasjon og 
smittetiltak

• Løpende orientering om endringer 

• Bidra til samhold i lokalsamfunnet

Forsøker å være åpne, tydelig og skape forståelse for tiltak 
og bestemmelser

Hjerte laget av Margit Lyngvær på Orkanger 
(snart 7 år) 





Tett og dialog med 
næringslivet 



Informasjonstjeneste - koronatelefon

• Åpnet 10. mars
• Åpningstid mandag til søndag kl 10.00-20.00. 

• Evalueres fortløpende
• Antall telefoner: 700
• Antall e-post: 579
• Type henvendelser:

• Spørsmål om praktiske konsekvenser av 
bestemmelser

• Spørsmål om unntak fra bestemmelser
• Prøvetaking
• Helserelaterte spørsmål- rutes til fastlege/ 

legevakt
• Antall hevendelser styres av endringer i 

retningslinjer/ bestemmelser



Prøvetakingsteam

• Ble ivaretatt av hjemmetjenesten fram til 19. mars

• Det er tatt over 300 prøver i Orkland

Prioriterte grupper:

• Vi følger de nasjonale anbefalinger om hvem det 
skal tas prøver av. 

• Pasienter med behov for innleggelse 
• Pasienter/beboere i helseinstitusjoner  
• Ansatte i helsetjenesten med pasientnært 

arbeid
• Personer over 65 år som har underliggende, 

kronisk sykdom
• Person som har vært i nærkontakt med et 

bekreftet tilfelle av covid-19. 



Legevakt
• Ble kontaktet av St.Olavs hospital torsdag 12. mars, da 

de ønsket å flytte legevakten ut fra sykehuset.

• St.Olavs hospital ønsker koronafritt sykehus på 
Orkanger

• Dialog med kommunene i Orkdalsregionen fredag 13. 
mars.

• 20 personer arbeidet hele helga for å fristille 
tjenesteboligen (tidligere helsestasjon) for etablering 
av legevakt

• Kommunene ivaretar legevakt fra 08.00 - 23.00 fram til 
27. mars. Felles nattevakt i tjenesteboligen.

• Krevende situasjon for kommunene

• Interkommunal legevakt 15.30 - 08.00 hverdager og 
hele døgnet lørdag og søndag fra 27. mars. 

• God dialog med kommunene

• Fylkeslegen har vært tett på prosessen



Smittevern- og prøvetakingsutstyr
• Mangel på smittevern- og prøvetakingsutstyr  

begynner å bli utfordrende
• Eksempel på utstyr som hjemmetjenesten 

bruker per dag:
• 100 munnbind
• 100 små flasker håndsprit 
• Dette er før vi har brukere med smitte

• Mye bidrag fra næringslivet- koordineres 
gjennom frivillighetssentralen på Orkanger

• Felles bestilling via fylkesmannen/ St.Olavs
hospital

• Har i tillegg bestilt fra andre leverandører, der 
det har vært mulig



Besøksrestriksjoner på 
institusjoner og bofellesskap 

• Smittevernhensyn er 
førsteprioritet

• Krevende for både beboere og 
pårørende

• Unntak ved kritisk sykdom/ 
terminal fase

• Benytter ny teknologi for bedre 
tjenester

• 2 avdelinger for koronapasienter 
er under planlegging/ etablering



Vi må bruke ledig kapasitet i organisasjonen 
der det er behov

• Det er god dialog med tillitsvalgte knyttet 
til disse problemstillingene

• Det er tjenester som har mindre 
oppgaver

• Det er noen tjenester det er kritisk å sikre 
robusthet på

• Det er behov for å lære opp personell til 
helsetjenesten

• Ledig kapasitet fra andre enheter er 
kartlagt

• Opplæring starter denne uka



Fokus på de sårbare barna

• Barnevernet har utarbeidet en omfattende 
beredskapsplan

• Nær daglige møte mellom enhetsledere 
oppvekst og barnevernsleder. Fokus på de 
sårbare barna. 

• Sårbare barn får tilbud om å være i barnehagen 
eller skolen ved behov, i tillegg til barn av 
foreldre med samfunnskritiske yrker. 

• Ansatte i barnehager og skoler tar pt. kontakt 
med alle heimer/barn og spør hvordan det går 
med dem, og om de har behov for hjelp. 



Oppvekst har lenge benyttet digitale verktøy

• Barnehager og skoler i Orkland har vært godt forberedt 
på en digital hverdag. 

• Ansatte har økt sin kompetanse med etter- og 
videreutdanning i de siste to årene.

• Det er  1:1 dekning på datautstyr (pc’er eller nettbrett). 

• Tok i bruk Teams som verktøy allerede i høst

• Bratt læringskurve på digital hverdag

• Ansatte har vært svært løsningsorienterte, kreative og 
fleksible 



Jobbe for like rammebetingelser for 
skoledagene
• Hittil har det vært mye utprøving og stor 

metodefrihet. 
• I tiden fremover vil det jobbes mer med like 

rammebetingelser for skolene.
• Skolene vil være i dialog med heimene om hvilken 

arbeidsmengde de vil ha for barna. Noen ønsker 
at barna skal ha mye å gjøre, mens andre vil ha 
minst mulig. 

• Finne balansen mellom skolearbeid og bidrag fra 
hjemmet. Mange familier vil slite med å drive 
hjemme-skole. Noen foreldre skal også ha 
hjemmekontor, samtidig som de skal følge opp 
egne barn. 



Barnehagen ønsker å holde kontakt med barn 
og hjem
Barnehagene ønsker å sende  
hilsninger fra barnehagen hjem til 
også de minste barna i form av 
bilder og filmer, av de ansatte og 
barnehagen. 

Kreativitet, omsorg og humor 
brukes i kommunikasjonen og det er 
også laget mange fine videoer og 
digitale brev.



Barnepasstilbudet i kommunen

De som får tilbud:

• Barn av foreldre med samfunnskritiske yrker –
mange finner andre løsninger

• Sårbare barn, som av ulike grunner har behov

Mandag og tirsdag – uke 13

• Barnehagene: ca. 27 barn – av ca. 900 barn totalt

• Skolene: ca. 13 elever – av ca. 2 200 elever totalt



Egen koronatelefon for barn og unge



Brann og redning

• Egen rutine for å opprettholde beredskap under pandemi

• Fase rød er iverksatt p.g.a smittefaren:

Alle øvelser avlyses inntil videre

Alle dagansatte som ikke har vakt og ikke kan jobbe alene på sin stasjon tar 
hjemmekontor. På stasjon 1 betyr det at det kun vil være 1-2 mann fysisk på jobb 
mens de øvrige jobber hjemmefra.

Brannstasjonene er stengt for alle andre enn nødvendig personell

Vedlikeholdsoppgaver m.v. utføres av en person alene. Utrykningslederne koordinerer 
dette.

Økt sikringsnivå for helseoppdrag, jf. tidligere kunngjøring og tilhørende videoer.

Desinfisering av berøringsflater i stasjoner daglig, biler og utstyr etter hver gangs 
bruk. 

Utrykningsledere og overordnet vakt har et særlig ansvar for å vurdere hver enkelt 
utrykning for valg av verneutstyr, bemanning osv. for å begrense eksponering.



Tekniske tjenester
• Alle i virksomhet, startet med feiing av veger og gater
• Jobber atskilt og unngår å samles tett i matpauser 

mm
• Restriksjoner på å gå inn i boliger der det bor folk, 

oppussing i tomme boliger.
• Ombygging av tjenestesenteret - legevakt
• Renhold; noe mer oppstykket arbeid. Kan kun jobbe 

på en og samme helseinstitusjon pga smittefaren. 
Utfordring med renhold på legevakt 7 d/uke.
Vurderer å fordele helgearbeidet på flere.  
Muligheter for rundvask. Kan få bistand fra personell i 
skole og barnehage. 



Samfunnsdel og planstrategi
Revidert framdriftsplan
• 26.02  - drøfting i formannskapet

• 06.05  1. gangs behandling i formannskapet

• 20.05 1. gangs behandling i kommunestyret

• Høring med «bli- kjent runde»
• xx. mai/juni  - MODIG - Snillfjord – motorsenteret og 

kommunehuset
• xx.mai/juni. april – KLOK – Hamnahaugen og 

kommunehuset, Lensvik
• xx.mai/ juni – NÆR- Erikkaplassen, Meldal og amfiet, 

Meldal barne- og ungdomsskole
• xx mai/juni – SAMARBEID: Bærekraftsmål 17,      

Knyken skisenter og Knykstuggu

• 01.07 – Høringsfrist

• 26.08 – Formannskapet 

• 09.09 – Kommunestyret – vedtak 



Kulturskole - hjemmeundervisning godt i gang



Utkjøring av mat til de som er i karantene 
gjennom frivillighetssentralene





Den økonomiske situasjonen

Lønn etter 2 måneder som ny kommune

Tiltakspakke fra regjeringen



Foreløpig status lønn:

• Ser at «utgangsfarta» er for høy

• Effekt av innsparingstiltak utover året



Omstillingstiltak som er fortsatt i 
handlingsplanen 2020-2023
• Prosjekter som reduserer merforbruk (fond/ekstern finans)

• Tid til å gjennomføre omstillingsprosesser

• Største utfordring?
• Pleie og omsorg?



Situasjonen før korona

Sum avvik januar + februar: 2,5 mill/mnd

Prognose uten endringer: 20-30mill/året

Krevende å ha fokus på omstillingstiltak samtidig som krisehåndtering og 
en uoversiktlig situasjon



Regjeringens tiltakspakke

Skjønnsmidler
• Fordelt 200 mill til 

Fylkesmannsembedene
• Fordeles kommuner med størst behov

Mva-reduksjoner
• Liten effekt grunnet mva-refusjon
• Laveste mva ned 4%

Skatt
• Forventer kompensasjon opp mot 

budsjettert nivå
• Får neppe skattevekst, jfr tidligere år

Reduksjon aga:

• Redusert grunnlag 4% i 2. termin 
(mars+april)

• Estimert effekt 7 millioner for 2. 
termin, basert på tall pr 1. termin

Foreldrebetaling

• Full kompensasjon bortfall 
foreldrebetaling sfo og barnehage

Permitteringer
• Ikke permitteringer i offentlig-

/kommunal sektor 



Oppsummering

Kommunene forventes å bruke frigitte midler til kompenserende 
tiltak, dette er ikke «frie midler» til å dekke inn eventuelt annet 
overforbruk


