Til
Kommuner i Innlandet
v/ ordførere og
kommunedirektører

Informasjonsskriv nr 2 til kommunene.
Vi ber om at dette infoskrivet distribueres ut til alle relevante personer i kommunen.
Fylkesmannen vil jevnlig utarbeide informasjonsskriv som vil bli sendt til ordførere og
kommunedirektører. Formålet er å gi ny 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. Vi håper dette kan være til hjelp for å få en samlet oversikt over informasjonen som er
gitt.
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Ny informasjon
Utsatt rapporteringsfrist - Helsedirektoratet
De fleste tilskuddsmottakerne har frist 1. april for rapportering for 2019. På bakgrunn av
koronasituasjonen gis det utsatt frist til 1. mai, og direktoratet sender ingen purringer på manglende
rapportering i april. De understreker imidlertid at det er en stor fordel om rapporteringsaktiviteten
går som planlagt, om mulig.

Søndagsåpne butikker
Barne- og familiedepartementet har kommet til at det for tiden ikke er grunnlag for å gjøre unntak
fra helligdagfredlovens bestemmelser om åpningstidsbegrensninger som følge av Koronaepidemien. Dersom situasjonen skulle endre seg vesentlig, vil den skjønnsmessige hjemmelen i § 5
sjuende ledd kunne anvendes til å gi unntak i enkelttilfeller, dersom det viser seg nødvendig og
velbegrunnet.

Hvem kan testes?
Fylkesmannen har mottatt flere spørsmål, blant annet fra ansatte i apotek og kriminalomsorgen, om
hvordan reglene er for hvem som skal kunne testes.
Pasienter med akutt innsettende luftveisinfeksjon* med behov for innleggelse
• Innlagte pasienter i alle helseinstitusjoner med akutt luftveisinfeksjon
• Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid med akutt innsettende luftveisinfeksjon
(gjelder også de som jobber i apotek)
• Person med akutt luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av
covid-19.
• Spesielt sårbare grupper bør vurderes for testing selv ved milde symptomer
*akutt luftveisinfeksjon med minst ett av symptomene feber, hoste, kortpustethet
Andre personer med akutt luftveisinfeksjon
Personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke tilhører noen av gruppene over, tilbys
vanligvis ikke test. De bør holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet. Deres nærkontakter
behøver ikke å være i karantene, men bør følge med på egen helse. Ved symptomer bør også de
holde seg hjemme til ett døgn etter symptomfrihet.

Smittevernutstyr
Fylkesmannen begynner å få oversikt over beholdningen av smittevernutstyr i kommunene, men det
mangler fortsatt tall fra enkelte. Fylkesmannen vet også at det er stor variasjon i forbruket og at
enkelte kommuner vil oppleve mangler før andre. Kommunene oppfordres til å være rause med å
dele på det utstyret som finnes. Dersom det ikke er mulig å skaffe til veie utstyr fra nærliggende
kommuner kan Fylkesmannen bistå med å sette kommuner i kontakt med hverandre.

Lovlighetskontroll av kommunale vedtak
Kommunene/v kommunedirektør er i brev fra Fylkesmannen 19.3. bedt om å oversende kommunale
vedtak om karantene- og innreise samt andre vedtak rettet mot kritisk infrastruktur. Fristen for å
sende vedtakene til Fylkesmannen er 20.3.kl 10.
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Usikkerhet vedgående foreldrebetaling barnehage og SFO
Fylkesmannen sendte epost til UDIR 17. mars med spørsmål: Fylkesmannen i Innlandet har mottatt
spørsmål som gjelder foreldrebetaling fra flere kommuner. På hjemmesiden skriver dere at tilskudd til
barnehager og friskoler blir utbetalt som normalt. Spørsmålet er kommunene og barnehagene kan kreve
foreldrebetaling fra foreldre som får tilbud om barnehage og SFO jf. retningslinjen om samfunnskritiske
funksjoner, nøkkelpersonell og barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Det andre spørsmålet er om
foreldre til barn som ikke er i barnehage eller mottar tilbud i SFO skal betale foreldrebetaling i den tiden
stengingen varer?
Utdanningsdirektoratet svarte i epost 19/3: Det er bestemt at ingen skal betale for plassen, heller ikke de
gruppene som får plass etter unntaksbestemmelsene. Dette for å gjøre det enkelt å håndtere og pga.
varierende kvalitet og omfang. Foreldrebetalingen fra disse skal kompenseres i tilskuddsordningen på
vanlig måte. Les mer på våre nettsider
Hytteforbud blir innført
Det innføres forbud mot å oppholde seg på fritidseiendommer utenfor kommunen man er
folkeregistrert i. Når forskriften blir innført, vil det ikke være noen dispensasjonsmuligheter, ifølge
helseminister Bent Høie. Nærmere presisering av forskriften kommer. Les mer på våre nettsider
Nye retningslinjer for barnevernet
Vi vil i dag sende ut de nyeste retningslinjene på barnevernet. Mer dere særlig den som heter «Den
kommunale barneverntjenestens prioriterte oppgaver. Fylkesmannen vil i løpet av dagen i dag legge
ut sak om dette på vår hjemmeside.
Tidligere gitt informasjon

Ressursbanken
Ressursbanken er etablert for å samle sentrale aktører som heimevernet, sivilforsvaret, politiet,
frivillige organisasjoner, sykehuset innlandet, slik at vi til enhver tid får oversikt om behovet for
personell og smittevernutstyr, men også annet utstyr. Her ønsker vi at aktører kan melde inn hva de
kan bidra med, slik at vi får god hånd om de beslutninger som tas og at de godene som det evt. blir
knapphet på blir fordelt på en rettferdig og hensiktsmessig måte. Les mer på våre nettsider.

Sykdom og fravær på gardsbruk på grunn av korona
På grunn av utbruddet av koronavirus er tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel
mv. en aktuell tilskuddsordning. Les mer på våre nettsider.

Infoskriv til landbrukskontorene i Innlandet
Fylkesmannen sendte 19.3 et infoskriv til samtlige landbrukskontor i Innlandet. Skrivet tar opp
viktigheten av beredskapsplaner på så vel landbrukskontor som i landbruket selv, og tilgangen på
sesongarbeidskraft i landbruket. Fylkesmannen ønsker en tett dialog med landbrukskontorene
fremover. Les mer på våre nettsider.

Helseattest for forlengelse av førerkort
Statens vegvesen har sammen med Helsedirektoratet vedtatt en midlertidig forskrift om forlengelse
av førerrett. Dette gjelder for alle over 80 år som trenger helseattest, yrkessjåfører og de med
utrykningskompetanse. Les mer på våre nettsider.
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Skjønnsmidler til koronautgifter
Stortinget har bevilget 250 millioner kroner mer til kommunene i år. 13.838.000 kroner av disse skal
gå til Innlandet. Fylkesmannen har også besluttet å holde tilbake tildelingen av skjønnsmidler til
fornyings- og innovasjonsprosjekter på kr. 28.000.000 kroner. Skjønnsmiddelpotten for Innlandet
blir da på kr. 41.838.000 kroner. Les mer på våre nettsider.

Annet
Oppfordring til samarbeid
Koronaviruset har rammet kommunene i Innlandet svært forskjellig så langt. Noen kommuner har
ingen smittede og kun et fåtall ansatte og innbyggere i karantene, mens andre kommuner melder
om at de opplever opptil 40 prosent frafall på grunn av karantene, sykdom og isolasjon i sine
tjenester. Derfor er også samarbeid innad i de forskjellige regionene på forskjellige nivåer.
Fylkesmannen ønsker å understreke nødvendigheten av at alle, også de som enda ikke er så hardt
rammet, bruker de regionale foraene til å diskutere felles løsninger som kan bidra til å avlaste hver
enkelt kommune i et langvarig perspektiv. Fylkesmannen deltar gjerne på disse møtene så langt det
er mulig, og ber om at informasjon om regionmøter sendes til FMIN Beredskap med referanse «til
kommunegruppa».
Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å samarbeide om å lage felles kontinuitetsplaner for
sårbare funksjoner som blant annet samfunnsmedisinsk enhet (kommunelege/smittevernlege),
legevakt, helse- og omsorgstjenester for øvrig, kommunens ansvarsområder etter
sosialtjenesteloven i Nav-kontoret, brann og redning og barnevernvakt. Disse tjenestene må være
tilstrekkelig bemannet i tiden framover, og det må planlegges med et langsiktig perspektiv. Det er en
forutsetning at alle kommunene bidrar med ressurser, det være seg personell eller økonomi for å få
til dette. Eksempler på andre samarbeid innad og på tvers av regioner er felles koronatelefoner,
teststeder, smittesporing og lokaler for å ta vare på eventuelle smittede.
Kartlegging av personell og materiell som kommunen kan gjøre seg nytte av
Dersom det ikke allerede er gjort anmoder Fylkesmannen kommunene om å kartlegge eventuelle
helsekvalifiserte ressurser blant egne ansatte som til vanlig er i andre stillinger, og ellers i
befolkningen om mulig. Vi oppfordrer også til å dele denne informasjonen med hverandre for bruk
på tvers av kommunegrensene om nødvendig.
Kommunene anmodes også om å sjekke veterinærkontor og tannlegekontor for smittevernutstyr og
prøvetakingsutstyr, nå når disse er stengt. Dette bør kunne inngå i kommunens totale beholdning av
smittevernutstyr.

Fylkesmannen minner om faste møter med kommunene hver fredag kl 13.00 på Skype.

