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Covid 19 - korona
• Kommunen har vært sterkt berørt som
tjenesteleverandør, men har også en
samfunnsrolle som har vært ekstra viktig.
• Kommunen har hele tiden fulgt utviklingen av
koronasituasjonen tett og vært i løpende
kontakt med myndighetene og andre
relevante aktører.
• Vi har hatt kriseledelsen aktiv siden 9.3. Plan
for kriseledelse og smittevernplan har vært
sentral
• Løpende orientering til politiske utvalg og
kommunestyre, og dialog med innbyggerne

•

•
•

30. januar 2020 erklærte WHO
utbruddet som en "alvorlig hendelse
av betydning for internasjonal
folkehelse
12. mars 2020 erklærte WHO
utbruddet som en pandemi.
12 mars. 2020 – kom den norske
regjeringen med de sterkeste og mest
inngripende tiltakene vi har hatt i
Norge i fredstid.

Vi har vært «på» hele vegen - eksempel

Egen organisasjon
Dette er gjort/gjøres:
 Egne nyhetsbrev til alle og løpende svar på alle spørsmål som har
kommet
 Informasjon på intranettet Allvis
 Ukentlige møter med hovedtillitsvalgte
 Jevnlige møter med alle verneombudene
 Omdisponering av ansatte
 Informasjon og hilsen til alle ansatte hver fredag fra
kommunedirektøren

Kommunikasjon med innbyggerne
Dette er gjort/gjøres:
 Informasjon om status og smitteverntiltak via
kommunens hjemmeside, aktiv bruk facebook, god
kontakt med media
 Bruk av flere språk
 Egen «koronatelefon»
 Egen «korona e-post»
 Krisetelefon for barn og unge
 Aktiv og synlig ordfører
 SMS til innbyggerne

Oppvekst - nedstenging
• Barnehager og skoler stengte 13.mars
• Hele vegen opprettholdt tilbud i barnehage og SFO til barn
med særskilte behov/sårbare barn
• Hjemmeundervisning til alle skoleelever, daglig kontakt
mellom elever og lærere
• Ukentlig kontakt mellom barnehagene og hjemmene
• Tett kontakt mellom barnehagene, skolene, helsestasjon,
barnevern, PP
• Løpende kontakt med Fylkesmann

Oppvekst - oppstart
•
•
•
•
•

Oppstart barnehage 20.april, skole og SFO fra 27.april
Strenge smittevernregler og behov for ny organisering
Krevende organisering innenfor eksisterende bemanning
Tett samarbeid mellom ledere, tillitsvalgte og verneombud
Reduserte åpningstider, men utvidet for foreldre med
samfunnskritiske funksjoner
• Barns/elevers individuelle rettigheter til spes.ped. skal
gjennomføres som før nedstengingen
• Et enormt digitalt løft – noe vi hadde forberedt oss på

Oppvekst - økonomi
• Barnehage og skole skal åpnes innenfor eksisterende
rammer – ikke noe ekstra tilskudd
• Barnehage og Sfo har tapt ca 1 mill. i redusert inntekter på
foreldrebetaling (skal kompenseres)
• Behov for noe ekstra bemanning i barnehagene for å kunne
opprettholde 8 timers åpningstid
• Vikarer må tilsettes for å kunne opprettholde
gruppeorganiseringene i barnehage og skole

Helse og familie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psykisk helse og rus: Oppfølging av brukere på telefon. Nødvendige hjemmebesøk gjennomført.
Helsestasjon/skolehelsetjeneste/jordmor: Utført nødvendige spedbarns- og svangerskapskontroller utover dette har
oppfølging gått via telefon. Skolehelsetjenesten har kommunisert med elever på digital plattform.
Betjent korona-telefon og egen hjelpetelefon for barn og unge.
PPT: Har jobbet hjemmefra med sakkyndigarbeid. Har i liten grad fått utført nødvendige observasjoner/testing mens
skoler og barnehager har vært stengt.
Fysio- ergoterapitjenesten har stort sett jobbet hjemmefra inntil åpning for en-til-en pasientbehandling.
Barneverntjenesten har hatt tett oppfølging av alle sine saker via teams og skype. Det er kommet færre
bekymringsmeldinger. Tilbud er gitt til sårbare barn og unge i samarbeid med skole og barnehage.
Legetjenesten har fungert som normalt. Mindre pågang enn vanlig. Luftveispoliklinikk opprettet (først i Trøndelag), antatt
smitte skal på denne måten ikke blandes med øvrige pasienter. Testing utført ved ambulanseinngang.
Konkrete planer er lagt ved evnt. behov for større mottakssenter for Covid-19 pasienter i Størenhallen.
Planlagt for 50 pasienter med mulighet for utvidelse.
Planlagt også for mindre enheter ved behov for enkeltpersoner med påvist Covid-19 og som trenger å isoleres en
periode.

Pleie og omsorg
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Opprettet smitteavdeling for 5 pasienter med muligheter for utvidelse. Utarbeidet rutiner og prosedyrer
Kjøpt inn nødvendig utstyr, ekstra senger, o2-apparat osv..
Teoretisk og praktisk opplæring av personalet.
Hjemmekontorløsninger for ledere for å unngå at sykdom/karantene samtidig. Sikre ledelse av enheten.
Smittetiltak er gjennomført etter FOI`s retningslinjer fortløpende.
Besøksforbud gjennomført på sykehjem og bo- og dagsenter.
Restriksjoner i bruk av vikarer og hvordan.
Etablert korona-turnus for bruk i smitteavdelingen. Avdelingen er ikke tatt i bruk – ikke covid-19 så langt.
Etablert planer og oversikter for bruk av personell. Oversikt over personell i karantene osv.
Renhold etter gjeldende forskrifter – tett samarbeid med EKT.
Samarbeidsmøter med kommuneoverlege og tilsynslege.
I-pader anskaffet slik at beboere kan kommunisere med sine pårørende på denne måten.
Egne rutiner for bruk av arbeidstøy.
Smittevernutstyr – enheten følger fylkesmannens opplegg rundt dette. Tett oppfølging og oversikt av utstyr
kommunen til enhver disponerer og har behov for.

NAV
•
•
•
•
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Hjemmekontorløsninger etablert umiddelbart.
Minimumsbemanning på NAV- kontoret.
2 betjente vakttelefoner for henvendelser fra publikum.
Vært en stille periode på NAV-kontoret. Liten pågang fra publikum.
Noen avtalte timer.
Omtrent samme antall henvendelser som i samme tidsperiode 2019.
3 saker med selvstendige næringsdrivende i perioden.
Forventes en økning i antall henvendelser.
Oppsummert: Overraskende stille i perioden med nedstenging.
Deltatt i arbeid med kommunen og næringsforeningen om tiltak retta mot
næringslivet

Oppsummert sårbarhet – barn/ungdom/innvandrere/eldre
• Vi mener at vårt tjenestetilbud har vært det samme som før korona, men noe av oppfølgingen har
naturlig nok måtte skjedd på andre måter.
• Vi har ikke pt noen grunn til å tro at noen har falt utenom og/eller ikke har blitt ivaretatt
• Fordel å være liten/mellomstor kommune – samhandlingen mellom tjenestene har blitt tettere og gått
raskere
• Vi har hatt sterk oppmerksomhet på å ivareta sårbare grupper og opprettholdt samfunnskritiske
funksjoner.
• Noe har vært annerledes og utfordrende, men sånn måtte det nesten bli ift smittevern.
– Det har vært mindre pågang på enkelte tjenester, for eksempel legekontoret.
– Besøk på sykehjem og bo/dagsenter

• Vi vet ikke om det kan komme utfordringer i kjølvannet av korona som vi ikke ser nå, men vi er
forberedt på og oppmerksomme på at det kan skje.

Korona og økonomi
• Orientert formannskap i hvert møte siden mars.
• Stor innvirkning for kommunens økonomi i 2020.
– Skattesvikt, inntektsbortfall og merkostnader
– Lønnsoppgjør flyttet til høsten
• Store konsekvenser for nærings- og arbeidsliv og
innbyggere.
– Inntektssikring og likviditet utfordres.
– Enorme tiltakspakker for næringsliv

• Vi må påregne varige endrede
rammebetingelser i årene som kommer.
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Økonomi - KS og Regjeringen har helt ulike anslag

•
•
•

•

Pr 19.5: Vi må ta utgangspunkt i at vi
ikke får dekket alle våre merutgifter
Korona vil også ha varige virkninger
Som følge av omstillingen i kommunen,
vil vi uansett sette inn tiltak – men
omfanget av total utfordring for MG
øker med korona.
Revidert budsjett kommer i mai 2020

Det jobbes med en mulig tiltakspakke overfor næringslivet
•
•
•

Viktig med tett dialog med næringslivet og NAV.
Næringsteam oppretta, formannskap holdt orientert
Aller viktigst er gode nasjonale ordninger, men vi må
se hva vi kan gjøre i tillegg
Mulige bidrag fra kommunen
– Opprettholde alle former for saksgang og
beslutningsprosesser
– Stå ved inngått avtaler og betale våre regninger
– Gjennomføre investeringsplan
– Forsere serviceoppdrag/vedlikehold/større prosjekter – her
kan vi raskt komme i gang om ekstraordinærere statlige
midler kommer (veger, vedlikehold av bygg, bredbånd,
gatelys, korttidsplasser sykehjem..)
– Utbetale tilskudd/støtte som forutsatt
– Utsettelser/dele opp kommunale avgifter
– Hjelpe næringslivet til å forstå/tolke nasjonale ordninger
– Arbeide aktivt opp mot regionale og nasjonale myndigheter
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