
G O D  P Å S K E  F R A  O R D F Ø R E R  

Kjære alle sammen.  

 

Dette blir en annerledes påske.  

Det har snart gått 3 uker siden hverdagen ble satt 

på hodet for mange av oss. Situasjonen berører oss 

alle i en eller annen form. Dette er krevende, siden 

vi ikke kjenner til hvordan og hvor lenge Covid19-

viruset vil påvirke oss, men samtidig godt å kjenne 

på lagfølelsen og at vi alle står sammen om å løse 

utfordringene. 

Som ordfører er jeg imponert, stolt og rørt over alle 

våre ansatte som har «hivd seg rundt» og gjort hva 

de kan for å organisere, forebygge, undervise, 

skjerme, drifte, behandle og finne løsninger på ALT! 

Og stolt av innbyggerne våre som har vært utrolig 

flinke til å følge de anmodninger som har kommet 

fra lokalt- og nasjonalt hold.  

Våler kommune håndterer så langt situasjonen på 

en god måte. Det er ingen kjent smitte blant 

ansatte eller pasienter. Personell vil komme til å bli 

en kritisk utfordring ved smitte/karantene. Mangel 

på og tilgang til senger er en utfordring i forhold til 

å øke kapasitet, dette jobbes det med. Det 

vurderes å ta i bruk kontorer og lokaler på Helse og 

sosialsenteret om det blir veldig stor pågang av 

pasienter som skrives ut fra sykehus. Da må det 

skaffes senger og personell. Vålerhallen er også et 

alternativ.  

Krisestaben har møter 2 ganger i uka der det gås 

gjennom status og utfordringer. Krisestaben består 

av Beredskapsleder, ordfører, leder for pleie og 

omsorg, kommuneoverlege, koronakoordinator og 

rådmannens ledergruppe som består av 

rådmannen, IT-leder, personalsjef, økonomisjef, 

plansjef og kommunalsjefer. Møtene foregår 

digitalt på Workplace.  

 

  

Antall smittede 

 

Det er per i dag 86 personer som 

er testet for koronavirus totalt. Vi 

har 6 innbyggere som har testet 

positivt. De blir fulgt opp.  

 

 

Helse og sosialsenteret 

 

Fra uke 12 ble Helse og 

sosialsenteret stengt av hensyn til 

beboere på sykehjemmet.  

 

Hjemmetjenesten har flyttet inn i 

Dagsenteret.  

 

Legekontoret fikk inngang fra 

baksida. Det er dørvakt ved 

hovedinngangen og det er 

bestilt adgangskontroll som 

ansatte må benytte for å 

komme inn.  
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Skoler og barnehager er i drift med hjemmeskole 

og tilbud til barn som har foreldre i samfunnskritisk 

arbeid eller ved ekstra belastninger i familier. 

Imponerende innsats av alle parter – som må 

berømmes! Vi får mange tilbakemeldinger på at 

satsingen Våler kommune har gjort mht digitale 

plattformer for elever, lærere m.m. gjør det lettere i 

en krevende situasjon. Skoler og barnehager skal 

være åpne i påsken for de som trenger det mest. 

Stor applaus for innsats, organisering og 

gjennomføring av dette tilbudet. Det er krevende å 

være i en usikker situasjon, samtidig som de ansatte 

skal ivareta undervisning til barn på en helt annet 

måte. 

Alle tjenester støtter opp og bistår helsetjenestene. 

IT, personalavdelinga, driftsteknikere med flere står 

på for å hjelpe oss med løsninger. Det er etablert 

møtestruktur i seksjonen og de samarbeider daglig 

med koronakoordinator som svarer for og 

koordinerer korona-arbeidet.  

Kommuneoverlege /smittevernlege Rune Davidsen 

har en krevende jobb med døgnkontinuerlig vakt, 

og med sin erfaring og kløkt loser han oss igjennom 

denne vanskelige tiden, med klokskap og humør.  

Til opplysning har jordmor tatt i bruk video i 

kontakten med gravide. Det samme har de private 

fysioterapeutene, fastlegene, kommunepsykologen 

og psykisk helse og rusteam. Vi gir tjenester på 

telefon og kan også avtale direkte kontakt. Ta 

kontakt med tildelingskontoret ved behov – de er 

tilgjengelig i dagene før påske. 

Vi har mange sårbare grupper i befolkningen og 

jeg anmoder alle om å være lydhøre for og bidra 

til løsninger og hjelp for de som trenger det mest. Ta 

en telefon til naboer, eldre eller andre som du vet 

bor alene – det er ekstra hyggelig med en telefon i 

disse tider.  

Innenfor Helse- og sosialsenteret  har vi flinke ansatte 

som gjør alt de kan for å skape innhold i hverdagen til 

pasientene både i sykehjem og i omsorgsboliger. Det 

har for eksempel vært konsert ute på tunet med glade 

tilhørere fra terrassen, det har vært trekkspill og vafler i 

gangene i omsorgsboligene. Så på tross av endrede 

dager er det mye glede. 

Testing og undersøkelser 

 

All testing, undersøkelse og 

behandling av korona-pasienter eller 

ved mistanke om korona-smitte i 

Mosseregionen gjøres ved den 

interkommunale Korona-Legevakten i 

Moss. Denne legevakten er bemannet 

med leger og sykepleiere fra alle 

samarbeidskommunene. Denne 

ordningen har fungert siden 

pandemiens begynnelse. Årsaken til 

denne organiseringen er å sikre best 

mulig kompetanse og enhetlig 

vurdering, samt å unngå 

smittebelastning på fast-

legekontorene. Det er altså Korona-

Legevakten som i hvert enkelt tilfelle, 

og etter systematisk innhenting av 

nødvendig informasjon, avgjør om det 

skal utføres testing.  

 

 

 

 

Økonomi 

 

En slik krise får også utfordringer på 

økonomien. Staten har vedtatt 

flere krisepakker hvor noe også 

kommer Våler kommune til gode. 

Av den generelle krisepakken er 

Våler kommune tildelt 4,0 mill. og 

krisepakke for dekning pga. 

stengte barnehager/SFO er Våler 

kommune tildelt ca 1,3 mill. I Våler 

kommune har vi god likviditet. 

Dette gjør at vi ikke har problemer 

med å utbetale lønn eller betale 

våre regninger. Vi er ikke en 

kommune som mister inntekter 

pga. hytteturister, 

parkeringsinntekter etc. 
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Vi har etablert arbeidslag både i hjemmesykepleien 

og i sykehjem for å redusere smitterisiko så langt vi kan. 

Takk til pårørende som hjelper sine hjemmeboende litt 

ekstra og på den måten avlaster hjemmetjenesten. 

Takk til alle ansatte som på kort varsel fikk endret 

sine turnuser og snudde seg rundt og bidro til at vi 

kan klare å minimere smitterisikoen. De holder 

humøret og hverandre oppe. Pleie og omsorg har 

også blitt kjent med nye kolleger som velvillig har 

kastet seg på nye arbeidsoppgaver, ansatte fra 

skole, renhold, helse, fysio/ergo og miljø og teknikk. 

Det er en veldig hyggelig bi-effekt midt oppi det 

hele. 

På Kasper flyktningmottak sitter det hundre 

flyktninger isolert på hvert sitt rom, og slik skal de sitte 

også i påska. De får maten levert på rommet, får 

ikke engang være sammen med andre når de 

spiser og har ingen å prate med. De er langt fra all 

familie og kjente, på flukt fra krig og i et ukjent land 

der de ikke vet om de kommer til å få bli. Nå sitter 

de i karantene og lurer på om de kommer til å bli 

syke. Kanskje Vålers innbyggere i alle aldere kunne 

finne på noe for å muntre dem opp og vise at noen 

tenker på dem? Hva med å sende et påskekort, en 

tegning eller lignende til Kasper mottaket. Det vet 

jeg at vil bli satt utrolig stor pris på!   

 

Ordfører har ringt litt rundt for å høre hvordan det 

går med vårt lokale næringsliv. Mange har det tøft, 

salget/virksomheten stoppet opp over natten. Andre 

opplever ingen spesiell endring, mens noen derimot 

opplever økning i aktivitet. Noen bedrifter har måtte 

permitterte i denne situasjonen. Det er uten tvil 

krevende for vårt lokale næringsliv, på linje med 

utfordringer nasjonalt. Vi vil nok merke utfordringer 

på kort og lang sikt etter vi har fått has på 

koronaviruset. 

17. mai feiring vil det bli, men vi kan nok allerede si 

at det ikke vil bli noen tradisjonell feiring med 

barnetog m.m. Det vil bli en annerledes feiring i år. 

Har du ideer på hvordan vi skal feire årets feiring? 

Uansett er det bare å forberede barn og unge på 

dette, så skal det tas beslutninger etter påske.  

I N F O R M A S J O N  F R A  N A V  

Våler har pr. 06.04.20 11 % 

arbeidsledige.  Det tilsvarer 327 

personer og er en stor økning i 

løpet av de siste 4 ukene. Det 

kommer daglig nye søknader 

om dagpenger og bedrifter 

melder at de vurderer 

permitteringer.  

Nav påpeker viktigheten av at 

alle som søker om dagpenger – 

inklusive de som søker om 

dagpenger under permittering 

legger inn sin CV og jobbprofil. 

Eventuelt oppdaterer det de 

allerede har lagt inn på ditt NAV.  

I tillegg må de gjøre CV og 

jobbprofil tilgjengelig for 

arbeidsgivere slik at disse, ved 

behov, enkelt kan søke opp den 

kompetansen de er på jakt 

etter.  Dette må gjøres selv om 

man tenker at man skal tilbake i 

den jobben man er permittert 

fra.  De som er permittert, 

arbeids-ledige og som mottar 

dagpenger skal kunne ta andre 

oppgaver også i permitterings-

perioden. Det betyr også andre 

oppgaver enn det man i 

utgangs-punktet er kvalifisert for. 

På grunn av den store økningen i 

arbeidsmengden håper vi at 

innbyggerne har tålmodighet 

med oss. Veilederne gjør så godt 

de kan for å besvare 

forespørslene og følge opp 

raskest mulig.  

 

Samtidig er det viktig at 

innbyggerne selv benytter 

nav.no.  
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Regjeringens videre tiltak:  

-Grunn til forsiktig optimisme, men det er for tidlig å 

senke skuldrene, sa statsminister Erna Solberg på 

pressekonferansen.  

-Reproduksjonstallet i Norge ser ut til å være 0,7 

eller lavere, det betyr at hver smittede smitter 

under 1 annen. 

-Statsministeren gjentok 3 viktige faktorer for 

fortsatt kontroll på smitten; SAMMEN - KONTROLL - 

OVER TID. 

-I ukene fremover trenger Norge å teste flere, drive 

bedre og raskere smittesporing og isolere de syke 

raskere. 

-Lykkes Norge med dette arbeidet fremover kan 

Norge åpnes opp enda mer, mislykkes vi må det 

strammes til igjen. 

-Det skal lages bransjenormer for smitteverntiltak 

innen 27.4 som definerer hvordan de ulike 

tjenestene kan og skal tilbys. Dette vil danne 

grunnlag for alle tjenester som åpnes igjen over 

påske. 

-Barnehagene åpner 20.4. 

-Hytteforbudet oppheves 20.4. NB!! Regjeringen 

oppfordrer fortsatt til å begrense fritidsreiser til 

innenfor bo- og arbeidsregionen din. 

-1-1 tjenester som psykologer, fysioterapeuter og 

ergoterapeuter kan tilby tjenester fra 20.4. 

-Skolene - 1. - 4. trinn og SFO åpner 27.4. 

-Videregående skoler og høgskoler og universiteter 

åpner i begrenset omfang 27.4. 

-Frisører, hudpleie mm kan tilby tjenester fra 27.4 -

Alle kulturarrangementer og idrettsarrangementer 

fram til 15.6 innstilles/avlyses. 

-Regjeringen kommer tilbake med 

sommerarrangementer og festivaler innen 1. mai. 

-17. mai blir annerledes, men regjeringen vil 

komme med retningslinjer for avvikling av 17. mai 

rett over påske. 

-De som fortsatt kan ha hjemmekontor oppfordres 

til det. 

-Fortsatt fokus på vask av hender, desinfisering, 

hoste i armhulen, 2 meters avstand, ikke flere enn 5 

i grupper osv. 

-Er du syk - vær hjemme. 

-Overhold karantenebestemmelsene!! 

 

 

 

 

 

 

 

Viktige råd for påsken 

 

Husk å være forsiktig med bål – 

det er veldig tørt ute nå. Stor 

gress- og skogbrannfare.  

Husk hytteforbudet i påsken. (Se 

Våler kommunes hjemmeside) 

Husk ikke spis fisk fisket i Vansjø. 

 

Politiske møter 

Det vil bli politiske møter etter 

påske. Det arbeides med 

digitale løsninger på dette, og 

møtekalenderen kan bli endret. 

Dette vil bli varslet på forhånd. 

 

Støttetelefon 

Kommunen har opprettet støtte- 

og omsorgstelefoner. Oversikt 

finnes via lenke på forsiden på 

hjemmesiden 

 

Frivillige 

Vi trenger flere frivillige: meld 

deg som frivillig, være seg til 

transport, vaske bil eller 

helsefaglig assistanse. 

Registrering via skjema på 

hjemmesiden. Alt hjelper!  
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Dette er en krevende tid, og derfor er det viktig at vi tar vare på oss selv, våre egne og 

nærmeste - dermed også skjerme alle for smittespredning - de som er mest utsatt, og de 

som skal hjelpe oss ved sykdom. Hver dag blir det samhandlet, tatt beslutninger og gjort 

tiltak for å ivareta folk i hele Våler, slik som det blir gjort i hele kongeriket.  

Mange står på døgnet rundt, de er ikke nødvendigvis synlige, men de gjør en utrolig 

viktig jobb, slik at de som møter våre pasienter, tar vare på våre eldre, følger opp barn 

og unge, svarer på spørsmål fra næringsdrivende, arbeidsløse og permitterte, 

opprettholder beredskap, sørger for vann i springen, m.m, holder samfunnet vårt og 

hjulene i gang – i vår kommune – til alles beste. Dette er en «ny normal» nå – iallfall for en 

periode. Vi kommer aldri til å glemme dette – og vi kommer til å lære utrolig mye av det. 

Jeg tror mye kommer til å bli annerledes, kanskje for alltid, og svært mye av det vil være 

positivt.  

 

Jeg har nå prøvd å gi deg et lite innblikk i alt arbeidet som er gjort og gjøres i disse 

krevende tider. Som ordfører får jeg et innblikk i det meste som blir gjort, synlig og usynlig 

for de fleste, men du skal vite at det er en imponerende innsats av våre ansatte, frivillige 

og våre innbyggere. Det er farlig å trekke frem enkelte, da sjansen for å glemme noen er 

stor. Derfor takk alle sammen. 

 

Vi er ikke i mål, vi kan ikke ta noen pause nå, vi må være utholdende, vi skal klare det!  

Følg de lokale og nasjonal retningslinjene. Følg med på kommunens hjemmesider. 

Håper denne orienteringen har vært nyttig. Har sikkert ikke fått med alt. Vil igjen takke 

alle ansatte og innbyggere for en enorm innsatts. 

 

Vil med dette ønske deg og dine alt det beste for påsken, prøv å lad batteriene, kom 

deg ut i Ville Vakre Våles flotte natur (hold avstand).  

 

Ta vare på deg selv og dine nærmeste – vi skal stå han av! Riktig god påske! 

 

Reidar Kaabbel 

Ordfører 

 

 


