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Trenger alle ansatte  
 
Mandag ettermiddag hadde kommuneledelsen i Nærøysund kommune møte med tillitsvalgte og 
hovedverneombud i kommunen for å informere om kommunens arbeid rundt 
koronasmittebekjempelsen. Et klart signal var at kommunen ikke vil permittere ansatte, men at 
det vil bli behov for alle ansatte i tiden framover.  
 
Selv med stengte skoler og endrede rutiner i helsesektoren så har kommunen behov for alle ansatte 
og kommunedirektøren og HR-sjefens budskap til de tillitsvalgte på møtet mandag var at det ikke er 
planlagt noen permitteringer av ansatte i kommunen. Møtet ble gjennomført via videokonferanse og 
dette var det første informasjonsmøtet mellom ledelse og ansatterepresentantene i forbindelse med 
korona-tiltakene i Nærøysund.  
Selv om det ikke legges opp til permitteringer så kan arbeidsdagen til kommunens ansatte bli 
annerledes i tiden framover. Det kan bli behov for omdisponering av ansatte til andre oppgaver enn 
de vanligvis driver med. Det kan blant annet være behov for flere hender i helsevesenet, til 
rengjøring eller andre samfunnskritiske oppgaver for å få tjenestetilbudet til å gå rundt. 
 
 
 
 

Jevnlige møter om situasjonen 
 
Kommuneledelsen i Nærøysund følger situasjonen rundt utbruddet av koronaviruset tett. Det 
holdes daglige møter i kriseledelsen og det vil være jevnlige møter med ansattes representanter.  
 
Hver dag klokka 10.00 møtes kriseledelsen, som består av ordfører, varaordfører, 
kommunedirektøren, assisterende kommunaldirektør, kommunalsjefene, stabssjef, 
beredskapsansvarlig og kommunikasjonsrådgiver, samt kommuneoverlege og HR-sjef. Da 
gjennomgås det status i kommunens arbeid på dette området og planer for videre arbeid 
gjennomgås. For å redusere smittefaren så gjennomføres også disse møtene i stor grad gjennom 
nett.  
Kommunen ønsker også tett dialog med ansatte gjennom denne prosessen. Det legges opp til 
hyppigere møter i arbeidsmiljøutvalget. Det blir dessuten møter hver tirsdag og torsdag mellom 
ledelsen og de hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.  
 
 
 

Ønsker å kartlegge helsefaglig kompetanse 
 
Nærøysund kommune ønsker å være forberedt dersom virusutbruddet går utover helsetilbudet i 
kommunen. Det starter derfor nå en kartlegging for å finne ut hvor mange med helsefaglig 
bakgrunn som finnes i Nærøysund og som kan stille opp i kommunal helsetjeneste ved behov. 
 
Kommuneledelsen jobber nå med en kontinuitetsplanlegging for å sikre at alle kritiske deler av 
kommuneorganisasjonen kan opprettholdes selv om det blir et større virusutbrudd i kommunen. Et 
virusutbrudd kan ha innvirkning på både bemanningen innen helsetjenenestene ved at mange 
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ansatte må være hjemme. Det kan også føre til at antallet syke blir så høyt i kommunehelsetjenesten 
at det trengs mer folk på jobb.  
For å være forberedt på disse scenarioene ønsker Nærøysund kommune å kartlegge hvor mange 
med helsefaglig bakgrunn som bor i kommunen og som kan trå til ved en slik situasjon.  
– Dette gjelder alle som har en helsefaglig utdannelse og som ikke jobber innen kommunens 
helsesektor i dag, sier beredskapsansvarlig i Nærøysund kommune Ivar Kvalø. Både pensjonister, 
studenter, arbeidsledige og de som i dag jobber andre yrker er i denne målgruppen.   
De dette gjelder bes om å registrere seg på kommunens nettsider. Skjema for registrering finnes her: 
https://skjema.naroysund.kommune.no/skjema/NAR135/Registrering_av_helsefaglig_kompetanse 
Dette er i første omgang en registrering, og det medfører ingen forpliktelser for de som registrer seg. 
Alle med helsefaglig bakgrunn bes om å registrere seg så snart som mulig gjennom dette skjemaet.  
 
 
 

Oppretter ett telefonnummer til alle helsetjenestene 
 
For tiden er de fleste av kommunens helsetilbud utenom øyeblikkelig hjelp stengt for publikum. 
Dette på grunn av tiltakene mot å stanse spredningen av koronaviruset. Det innebærer at de 
tjenester som ytes i stor grad gjøres via telefon eller internett. Det er nå opprettet et felles 
telefonnummer som innbyggerne kan henvende seg til om de trenger svar.  
 
 
Kommunens helseservicetorg er oppbemannet i forbindelse med koronasituasjonen dette for å sikre 
at de som ønsker kontakt får svar på sine henvendelser.  
Helseservicetorget er bemannet av helsepersonell. Her kan innbyggerne blant annet komme med 
spørsmål til helsesykepleiere, jordmor og kommunepsykolog. Også rus- og psykiatritjenesten kan 
kontaktes gjennom denne telefonen, blant annet om det gjelder nye henvendelser på dette området. 
Helseservicetelefonen besvarer alle spørsmål som ellers går til kommunens brukerkontor.  
Konsultasjon og svar på spørsmål vil tas på telefon, så vil det bli vurdert i hvert tilfelle om 
henvendelsen trenger mer oppfølging umiddelbart.  
Telefonnummeret til helseservicetorget er: 918 68 552. 
Det understrekes at telefonkontakt med legekontorene ikke går gjennom dette nummeret. De bruker 
sine ordinære nummer, samt legevaktnummeret 116 117.  
 
 

Hold deg oppdatert på utviklingen 
 
Nærøysund kommune oppdaterer hjemmesiden vår jevnlig med informasjon om kampen mot 
koronaviruset til alle våre innbyggere. Her kan det også være nyttig informasjon for ansatte. For øvrig 
vil vi sende ut informasjonsbrev når det er behov om koronasituasjonen.  
Kommunens nettside finner du her: https://www.naroysund.kommune.no/ 
Annen nyttig informasjon om koronautbruddet kan du finne her: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/ 
https://helsenorge.no/koronavirus 
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/koronavirus/id2692388/ 
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