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24.03.20 kl.16.00 Regjeringen forlenger koronatiltakene til over påske
24.03.20 kl.16.30 Kommunelegen i Sør-Varanger kommune forlenger 
vedtak etter Lov om smittevern § 4-1.
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Lov om smittevern § 4-1
For å bremse spredning av Covid-19 og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester 
opprettholder kommuneoverlegen i Sør-Varanger 24.03.20 
følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

Alle som ankommer Sør-Varanger etter reiser i områder 
utenfor Nord-Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager 
etter ankomst ! 
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Kriseledelse 
 Hver dag kl.12.00-14.00

Fast agenda 
 Informasjon fra kommuneoverlegen 
 Informasjon fra kommunalsjef hov
 Informasjon fra kommunalsjef oppvekst 
 Informasjon fra kommunalsjef tekniske tjenester 
 Informasjon fra personalsjefen 
 Informasjon fra rådmannen 
 Informasjon fra mediagruppa
 Innmeldte saker 
 Skrives referat som rapporteres inn til FM
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Beredskapsråd
 Ukentlig – skype
 Deltakere; kriseledelsen med kommuneoverlegene, Røde kors, Politiet, 

NAV, Mattilsynet, Sivilforsvaret, Kirkenes sykehus, Sognepresten, 
Forsvaret, Heimevernet, Avinor, Havnevesenet, 

 Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i 
beredskapsspørsmål mellom kommunale, statlige myndigheter og 
frivillige organisasjoner på kommuneplan, og er et forum for gjensidig 
informasjonsutveksling om beredskapsmessig status i den enkelte 
etat/institusjon. 
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Samarbeid med Fylkesmannen 
 Informasjon og veiledning 
 Ukentlige møte med FM og alle øvrige kommuner –

Skype 
 Rapportering og tilbakemelding via CIM
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Personal og ansatte i Sør-Varanger 
kommune
 Gjennomført ROS analyser i alle våre enheter – med gjennomgang av beredskapsplaner 
 Enhetene gjennomfører ROS analyser, ulike scenariorer, bla sykefravær på 35 %.
 Gjennomført drøftningsmøte 13. mars med de hovedtillitsvalgte, hvor følgende var tema:

 Omdisponering av ansatte
 Utvidet bruk av overtid jfr AML 10-12 (3)
 Permittering jfr HA del C, § 8-1/8-2
 Varslingsfrist – endring i arbeidsplaner 
 Reise/ferie – endringer og eventuelt tilbakekall av ansatte på ferie

 Sør-Varanger kommune har 34 i karantene i dag
 Utarbeider forslag til avtale om hjemmevakt for ansatte som må være i beredskap, spesielt med tanke på 

forestående påske. Avtaleforslaget skal drøftes med de tillitsvalgte.
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Personal og ansatte fortsetter….
 Kartlegging av innbyggere i Sør-Varanger kommune 

med helsefaglig utdanning.
 Kartlegge egne ansatte med helse og omsorgsfaglig 

utdanning som kan omdisponeres 
 Omdisponering av ansatte, herunder:

• Bemanne teststasjon
• Ankomst flyplassen
• Bistand kommunelegene/Kirkenes Legesenter AS
• Transport
• Enkelte omdisponeringer mellom skoler og Hjemmebasert 

omsorg
 Permitteringer bør være uaktuelt i kommunene
 KS har gått ut med følgende melding:

 Permitteringer bør være uaktuelt i kommunene
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Oppvekst 
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Barnehage:
Alle barnehager unntatt Jakobsnes og Bugøynes har åpent for 
barn med foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner.
I Uke 12, 16.‐20.3 var det samlet 12‐14 barn i barnehagene 
hver dag.
I uke 13 er situasjonen om lag den samme.

Skole:

Det er fysisk drift av omsorgstilbud/undervisningstilbud for elever fra 1.-4. trinn på alle skoler. Dette omfatter 18 barn av foreldre i kritiske 
samfunnsfunksjoner.

I Sør -Varanger kommune er det pr dd 2 barn med særskilte omsorgsbehov får tilbud

Det er gitt et tilbud til elever med delvis særskilte omsorgsbehov og foreldre i kritiske funksjoner på høyere trinn. Dette har ikke vært benyttet pr 
dd. 

Det er også gitt et tilbud som samtale og aktivitet ute for noen elever i særskilt vanskelige situasjoner. Dette har noen elever benyttet seg av.



1066 elever får sin opplæring via nett og og 
arbeider hjemme 

 Alle skolene tilbyr opplæring hjemme. Det foregår primært via Teams og oppgaver sendt på epost og gjennom 
skoleadministrativt system (IST–everyday).

 Det er utarbeidet en veileder for hjemmeundervisning og det er opprettet faglige digitale nettverk for lærere.

 Alle elever får et opplæringstilbud, men for 1.-4. trinn er det større krav til deltagelse fra foreldre enn fra 5. 10. trinn. 

 Alle elever på ungdomstrinn har egen skole-PC. På små- og mellomtrinn har de ikke egne PCer. Skolene har noen  PCer til 
utlån, men dette varierer mellom skolene. Det er ikke mulighet for å gjøre innkjøp pc nå. 

 Elevene på ungdomstrinnet har 4 timer per dag = 20t/u, med oppmøte/opprop kl.09.00. Både pålogging (oppmøte)  og 
avlogging kontrolleres av lærer.
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Særlig utsatte barn – forebygging og tiltak
Når hjemmet ikke er barnets trygge omsorgsbase

 Ekstra fokus i organisasjon på denne utfordring 
 Samordningsmøte i dag: 

 Barnevernet 
 Nora senteret
 Politiet 
 Rus og psykiatritjenesten 
 Barnehage 
 Skole 
 Kommunepsykologen 
 Helsestasjon 
 Tff
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Helse og omsorg 
 Oversikt over må oppgaver i enhetene og avdelingene –

 fortløpende vurderinger av kan og bør oppgaver-
 har beredskap på hvilke oppgaver som må utgå om en mer akutt situasjon oppstår

 Kontinuerlig informasjonsarbeid til befolkningen, brukere og pårørende
 Satt i verk tiltak for å hindre smitte, samling av mange mennesker:

 Stengt alle offentlige bygg
 Konsultasjoner avtales på telefon
 Samtaler tas på telefon i psykiskhelse og rustjenesten
 Kartlagt behov hos de som har avlastningstiltak 
 Gir hjemme avlastning i hjemmet der det er nødvendig. (både for demente og barn med 

stor funksjonshemming)
 Omdisponert personell
 Scenariotenking 
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Media og informasjonsarbeid 
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Kriseledelsen har vedtatt en kommunikasjonsstrategi for krisen hvor 
intensjonen er bedre smittevern, hvor man har to virkemidler; trygge 
befolkningen og #SVKsammen. Man trygger befolkningen gjennom god 
kommunikasjon som er faglig korrekt. SVK.no skal alltid være oppdatert 
med korrekt informasjon. #SVKsammen skal mobilisere befolkningen til å 
følge de råd og anbefalinger kommuneoverlegen og kriseledelsen 
vedtar/anbefaler. 

I arbeid med informasjon og kommunikasjon har man jobbet med interne kanaler og eksterne 
kanaler. 
Internt: 
- Mail til alle ansatte og enhetsledere. 
- Samleside for ansatte på svk.no. 
- Teams mot elever. 
Eksternt: 
- Håndtere mediehenvendelser og innsalg av saker til media. 
- Filmer. 
- Befolkningsvarsling varsling24. 
- Oppdatere hjemmesiden. 
- Innlegg på facebook. 
o Disse kan tidsstyres og forekommer derfor også på ettermiddag/kveldstid 



Media og informasjonsarbeid 
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Sysselsetting –
50/50 offentlig og privat ansatte i Sør-Varanger

LØNNSTAKERE 15-74 ÅR ETTER BOSTED SØR-VARANGER K-5444 TABELL 12539 
STATISTISK SENTRALBYRÅ 4. KVARTAL 2019 
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00 uoppgiytt 4
90-99 personlig tjenesteyting 142
86-88 helse- og sosialtjenester 1233
85 undervisning 485
84 off.adm., forsvar, sosialforsikring 819
77-82 forretningsmessig tjenesteyting 182
68-75 teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 145
64-66 finansiering og forsikring 15
58-63 informasjon- og kommunikasjon 75
55-56 overnattings og serveringsvirksomhet 285
49-53 transport og lagning 270
45-47 varehandel, reparason av motorvogner 601
41-43 bygge-og anleggsvirksomhet 490
35-39 elektrisitet, vann og renovasjon 69
10-33 industri 176
05-09 bergverksdrift og utvinning 77
01-03 jorbruk skogbruk, fiske 60

Sum 5128



Søknad om dagpenger fortsetter….
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Dagpenger og ansatte (Endringene trer i kraft 20. mars)

 Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. 
 Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres 

fra 15 til 2 dager. 
 Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 

prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av 
dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. 

 Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes 
 Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, 

oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen 
gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. 

 Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 
40 prosent.
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