
Foto Ole Jacob Reichelt

Koronasituasjonen i 
Lillehammer

Orientering til kommunestyret 27.januar 2022

Tord Buer Olsen
kommunedirektør 



Smittesporing covid-19, 26.01.22

Totalt smittede: 186

Ukjent smittevei på 35

Uke 3: 450 smittede

Nye «rekorder» nesten hver dag og på ukesbasis



«Risikovurdering Lillehammer 

Epidemien drives nå av omikronvarianten, og økningen i meldte tilfeller sist uke kan 
skyldes både økt smitte i befolkningen og et etterslep av testing etter juleferien.

Det kan ventes en betydelig epidemibølge drevet av omikronvarianten de nærmeste 
ukene. Varianten gir imidlertid mindre alvorlig sykdom, men det ventes likevel flere 
innleggelser. Bølgen kan bli en betydelig økt belastning på helsetjenesten. De nærmeste 
ukene må benyttes til å vaksinere flere og helsetjenesten må forberede seg på økt 
sykefravær og flere pasienter.

Å bli smittet kan skje alle. Det er da en fordel å være vaksinert. 

Til tross for økende smitte er det lokalt lav sykdomsbyrde med få innleggelser. De fleste 
smittede er under 55 år og de fleste er vaksinert. Det forventes videre smitteøkning, men 
det er god kapasitet på testing og kommunen har oversikt i smittesporingsarbeidet. 
Risikonivået lokalt vurderes tilsvarende scenario 2 (Et noe høyere nivå av innleggelser og 
smittespredning som påvirker samfunnet i noe grad).»



Forberedelser og kontinuitetsplanlegging – «føre var-
tenkning»

▪ Kontinuitetsplaner siden utbruddet

▪ Hva skal vi forberede? Omfang og tjenester.

▪ Forarbeid og vurdering 

▪ Samfunnskritiske tjenester

▪ Samfunnet påvirkes 

▪ Drøftingsmøte knyttet til beredskap for omdisponering 
av større grupper av ansatte

▪ Annonse

▪ Kontakt med frivillige



Status i vaksinasjonsarbeidet – 1 & 2 dose:

Andel vaksinerte 18 år og eldre

Antall innb Andel % 

1 dose 23678 94,5

2 dose 22055 92,3



Status i vaksinasjonsarbeidet – 3 dose:Aldersgruppe Antall innb Satte dose 3 Dekning %

> 85 år 838 694 82,8

74-84 år 2112 1934 91,6

65-74 år 3164 2909 91,9

Sum > 65 år 6114 5537

55-64 år 3617 3134 86,6

45-54 år 3683 3016 81,9

40-44 år + 18-24 år 4557 2015 44,2

25-39 år 5235 1797 34,3

Sum 23206 15499 66,8



Uke 6 & 7 utvides
kveldstilbudet til kl 19:30 –
onsdager åpent kl 10:00 –
19:30. 

Drop-in og innkalte timer.

Vaksinering tirsdager (08:30 –
15:00 ) som vanlig til og med 
uke 7. Drop-in og innkalte 
timer. 

Fra uke 8 kan vi trolig
nedskalere tilbudet til én dag
pr uke. 



Alle over 45 år og alle i utsatte grupper 
med riktig intervall siden 2. dose (20 
uker) har fått tilbud om 3 vaksinedose. 

De som ikke har oppnådd riktig intervall 
enda får tilbud fortløpende. 

Aldersgruppen 18-44 er påbegynt og gis 
tilbud så fort de har oppnådd intervall på 
20 uker. 

Det åpnes nå opp for tilbud om 2 dose til 
12-15 åringer.

Det er startet opp for koronavaksine til 
barn 5-11 år. Foreløpig et lite antall barn i 
denne gruppen der foreldre ønsker 
vaksine. 



TESTING – STATUS PER 27. JAN 2022
SELVTESTER

• 24.000 selvtester (fordelt på lager + skoler, bhg)
14.000 hurtigtester («profftester», fordelt på lager + helsesektor) 

• Delt ut fra Leseri & servicetorg uke 3: 6000
Estimat for inneværende uke: 9000 + forbruk i skole og bhg

• Nytt: testing erstatter karantene 

• Utvidet åpningstid, Leseriet pga. økt pågang
Utreder muligheter for noe søndagsutdeling

• Leseriet – flytte?

Høye smittetall og «test for karantene» gjør at beholdning av 
selvtester reduseres meget raskt. 
Det er fortsatt ikke mulig for kommunen å bestille tester; de blir 
fordelt fra myndighetene. Leveransene er noe uforutsigbare, så vi 
sørger hele tiden for å ha en liten buffer.

TESTSTASJON 

• Testet uke 3: 1442

• Nytt: PCR anbefales for færre enn før, selvtest 
tilstrekkelig for flertallet.
Testing på teststasjon (PCR eller hurtigtest) anbefales 
fortsatt til visse grupper (f.eks. barn, de som har 
behov for koronasertifikat, vaksinasjonsplan eller 
klinisk diagnostisering).

• Utreisetesting tilbys fortsatt som unntak for turister 
som skal hjem via Sverige og ikke er 
fullvaksinert/beskyttet.

• Koronasertifikat på testing skal utstedes fra tirsdag. 
NB: Dette blir ikke en service for de som skal ut 
å reise; utstedes kun til de som har krav på test 
etter gjeldende kriterier. 



Følgende er viktig: 

• Ta oppfriskningsdose! Minimumsintervall fra dose 2 til oppfriskningsdose er 20 uker. 

• Er du syk? Bli hjemme og ta en test!

• Ved positiv test: 

o Registrer prøvesvar på kommunens nettsider

o Følg regler for isolasjon og karantene: 
https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#hva-gjelder-for-deg

• Hold avstand. 

• Influensavaksinasjon av risikogruppene og helsepersonell er viktig.

• Barn bør skjermes for tiltak og oppleve så normal og forutsigbar hverdag som mulig. 

https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#hva-gjelder-for-deg
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Finansiering

• Skjønnsmidler- Innlandet mottok 130 mill. kroner

• Statsforvalteren satt av 10 mill. kroner til dekning av inntektstap

• Innbyggertilskudd fordelt av KMD på 372 mill. kroner

• Desember- KMD tildeler Innlandet ytterligere 59 mill. kroner

• Totalt 571 mill. kroner

Smittevern og TISK 2021-inndekning
Tall totalt for Innlandet fylke



Oppsummert før siste tildeling på 59 millioner (des. – 21) :

• I makro har kommunene fått dekket sine kostnader, men det er skjevt fordelt

• 21 millioner kroner i minus for dekning til alle kommuner

• Andre forhold som statsforvalter ikke har tatt hensyn til i beregning:

• Mer/mindreinntekt (idrett- og kulturaktiviteter)

• Vaksineutgifter/reduserte utgifter

• Kostnader som ikke er regnskapsført

• Andre forhold utgjør til sammen ca 97 millioner kroner 

• Statsforvalter i Innlandet ber om at siste ekstrabevilgning fra Staten på 750 millioner fordeles til de kommuner 
som har underdekning fremfor en fordeling via inntektssystemet (rammetilskudd), for å unngå ytterligere 
skjevfordeling mellom kommunene



14© Statsforvalteren i Innlandet

KMD tildeler Innlandet ytterligere 59 mill. kroner
• 35% fordelt etter kostnadsnøkkelen (andel beregnet utgiftsbehov, grønt hefte tabell E-k kolonne 27)

• 65% basert på KMDs egen vurdering/fordelingsnøkler og 
Statsforvalterens innspill

Statsforvalteren fordeler 80 mill. kroner
• Kommunenes regnskap

• Samtlige kommuner har ført kostnadene på eget prosjektnr.

• Oversendt SFINN sammen med eventuelle kommentarer

• Statsforvalteren
• Gjennomgår regnskapene

• Kontakter kommuner for eventuelle avklaringer

• Fremskriver kostnadene ut året (siste rapport var 21.10.21)

• Bruttokostnaden + kommunesamarbeid fratrukket økt rammetilskudd legges til 
grunn for fordeling av skjønnstildelingen

• Ved siste skjønnstildeling fikk alle kommunene dekket minst 93% av beregnede kostnader

• Desember: Lillehammer kommune mottar 2,5 millioner for tapte inntekter og 8,4 millioner i 
skjønnsmidler 

Desember- fordeling 59 mill. kr og skjønnsmidler
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Vaksinasjon (110068)

Periode/type tilskudd Innbygger tilskudd Skjønnsmidler Andre tilskudd Vaksinasjon

Kompensasjon saldert budsjett 21 24 092 2 642

Revidert nasjonalbudsjett 5 285 4 001

Ekstraord. skjønnsmidler termin 7 3 000

Innbyggertilskudd smittevern TISK 11.termin 6 800

Ekstraord. innbyggertilskudd inntektstap 11.termin 2 500

Skjønnsmidler termin 11 8 410 249

Sum pr tilskuddstype 38 677 11 410 249 6 643

Sum Totalt 6 643

Sum Covid-19 generelt og vaksinasjon 56 979

Covid -19 Generelt (110066)

50 336

Mottatte tilskudd tilknyttet Covid-19 i 2021

Oppsummering: Lillehammers mottatte tilskudd i 2021 tilknyttet pandemien 

✓ Totalt regnskap 2021 for pandemien kommer til årsberetning
✓ 2020: Økte tilskudd ca 40,5 millioner (netto tap ca 32 millioner)


