
Beredskap:

Overordnede planer 

• ROS- analyse = Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (HROS) Tolga kommune 2020-2024(Ny plan 

vedtak 25.06.20)  

• Beredskapsplan - oppdatering foretatt 06.11.2017- arbeid pågått noen måneder nå – informasjon i 

digitalt informasjonsmøte kommunestyret 29.april

Rullering m/vedtak kommunestyret 24.juni

• Smittevernplan og pandemiplan i k.-styret 30.03.20 og pandemiplan revidering k-styret 28.01.21 

Kriseledelse:

• SFIN/overordnede myndigheter

• egen kriseledelse

• Kommunedirektørforum NØ hver uke fra jan-21

• TISK øvelse

• MELDING OM DELEGERT VEDTAK - VEDTAK MED HJEMMEL I SMITTEVERNLOVENS § 4-1- 14 DAGERS KARANTENE FOR ALLE TILREISENDE TIL 

KOMMUNEN UTENFRA REGIONEN - VEDTAK GJELDENDE FRA 19.03.2020 OG I 7 DAGER



Informasjon:

• regjeringens informasjonsstrategi – til tider krevende for kommunene

• Korona-telefon 

• hjemmeside oppdatert til enhver tid – alltid ved varslede endringer /pressekonferanser-informasjon ved 

varsling 24, oppslag butikker/oppslagstavler, hjemmeside , facebook, brev hjem til de som har 

hjemmetjeneste

Smitte i Tolga:

• 1 positiv 12.des -satte i gang smittesporingsteamet – testing mm - «falsk positiv» - tidligere gjennomgått 

koronasykdom ved arbeidsplass utlandet og blitt frisk – antistoffer kan gi positivt resultat på hurtigtest

• 1 student som bor i Oslo (mars- 2021) –ingen nærkontakter i Tolga kommune

• Vurderes ukentlig i forbindelse med rapportering til SFIN, vi er på nivå N1 – selv om Innlandet nå vurderes som N2 

• Anskaffet smittesporingsverktøy REMIN



Vaksinering:

• Kommunen ønsket massevaksinasjon - den måten tildeling skjer på er ressurs-

krevende å gjennomføre, krevende å følge opp, ulike vaksinetyper, ulike 

intervall, manuelt arbeid, lage «egne» systemer, kort varsel på tildeling(1-2 uker 

og stadige endringer) 

• 111 Astra Zenica på lager – ingen ble satt i Tolga (ble stoppet et lite døgn før)

• f. 1950-51 og fortsetter med risikopasienter i aldersgruppen fra 18 år

• helsepersonell vaksineres, snart mulig å få med sommervikarer som skal jobbe 

mye hos oss, annet samfunnskritisk personell

• omdirigere personell, ansatt en vaksinekoordinator

Kapasitet:

• Har greid å levere på det som vi må -rapporteringer, kompetanse  mm

• Ved en gitt situasjon vil våre tjenester bli satt under press, vi er forberedt -har 

samarbeidsavtale med FARTT kommunene, samarbeid og bistand fra SFIN og 

FHI ved krevende smittevernfaglige  forhold

• Har gjerne sett at vi fikk vaksinert flere samtidig  



Tjenester

• Skoler og barnehager: gult nivå

• Helse og omsorg : med tilpasninger

• Øvrig tjenesteyting: tilnærmet som normalt

• Politiske møter og beslutninger : tilnærmet som normalt, tilpasset og noe 

digitalt

• Skolehelsetjeneste: omdisponert ressurser pga sykefravær

• Fritidsklubb : åpnet igjen høsten 2020 pga økende behov

• Kommunehus: stengt for uanmeldte/drop- in noen uker rundt påske



Økonomiske konsekvenser(viser til årsmeldingen s 17 og 18):  

• rammetilskuddet og kompensasjon gjennom ulike øremerkede tilskudd

• Koronakompensasjon næringsliv

• Ved årsslutt totale ekstra kostnader på 977.000 i tillegg til tapte 

inntekter på kr. 1.450.000 for Tolga kommune

• 2021 



Sars-CoV-2
Smittesituasjon og vaksinestatus 









• Vi har hele tiden fulgt regjeringens råd og anbefalinger – med unntak av 
innreiseforbud 19.03.20  og i 7 dager

• Drifte tilnærmet så normalt som mulig 

• RIKTIG TILTAK TIL RIKTIG TID

- Å TØRRE Å HOLDE IGJEN PÅ DE STRENGESTE TILTAKENE - TIL VI TRENGER Å TA DEM I 
BRUK-


