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Gjennomførte koronatiltak
i Agder fylkeskommune
I saken «Tiltakspakke knyttet til koronapandemien» foreslår fylkesrådmannen en
rekke investerings- og vedlikeholdstiltak knyttet til fylkesveier og fylkeskommunale
skoler og bygninger på bakgrunn av koronasituasjonen. Saken behandles av fylkesutvalget 14. april og fylkestinget 28. april.
I tillegg til dette har Agder fylkeskommune allerede gjennomført en rekke tiltak for å
begrense spredning av koronaviruset og sikre at kritiske tjenester til befolkningen kan
opprettholdes over tid, samt for å møte utfordringer i næringslivet. Nedenfor er en
kronologisk oversikt.
Fylkesrådmannen vil samtidig oppfordre alle til å orientere seg om fylkeskommunens
eksternkommunikasjon knyttet til koronapandemien på agderfk.no/korona. Ved å
følge Agder fylkeskommune på facebook vil man løpende få nyhetsvarsling om små og
store tiltak, oppdateringer og andre nyhetssaker som formidles til innbyggere, pasienter
av tannhelsetjenesten og elever, lærlinger og foresatte i forbindelse med videregående
opplæring og fagskolen.
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Utvalgte tiltak og milepæler knyttet
til koronapandemien frem til 3. april:
27. februar:

Utenlandsreiser for elever og ansatte vurderes enkeltvis av
beredskapsledelsen for å stoppe reiser til områder med
utbredt smittespredning.

4. mars:

Fylkesrådmannen oppretter «Beredskapsgruppe Korona» som tverrfaglig
arbeids- og rådgivningsgruppe. Gruppen ledes av Leiv Egil Thorsen, avdelingsleder
for forvaltning og samfunnssikkerhet.

5. mars:

Informasjonssider om koronautbruddet opprettes for innbyggerne, elever, lærlinger,
foresatte, studenter og pasienter på agderfk.no/korona. For fylkeskommunens
ansatte settes det opp en egen koronaside på intranettet Agda.

9. mars:

Fylkesrådmannens lederteam vedtar begrensninger for reiser og arrangementer
og andre føringer for ansatte og elever i fylkeskommunen. Virksomhetene
starter kontinuitets- og bemanningsplanlegging hvor drift av organisasjonen bl.a.
planlegges ut fra eventuelle forfall på ledernivå. Alle elever på reise i utlandet
hentes hjem. Skolene starter forberedelse til digital opplæring.
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11. mars:

Ansatte oppfordres til å benytte hjemmekontor hvor praktisk mulig. Elever og ansatte
ved skolene oppfordres til å ta med PC og bøker hjem etter skoletid. Det planlegges
ulik start- og sluttid i samråd med Agder Kollektivtrafikk AS (AKT). Det opprettes en
ressursgruppe som skal legge til rette for nettbasert opplæring.

12. mars:

Fylkesrådmann setter formell kriseledelse med daglige møter kl. 08.30.
Fylkesordføreren, lederteamet og beredskapsgruppen deltar på de daglige møtene.

12. mars:

Kriseledelsen vedtar i samråd med fylkesordføreren at alle de offentlige videregående
skolene, SMI-skolene og Fagskolen i Agder blir stengt for undervisning på skolen.
Regjeringen fatter nasjonale vedtak samme dag. Ekstern info (klikk for å lese sak på
agderfk.no)

12. mars:

Oppstart «Fylkesberedskapsrådet». Hver torsdag deltar fylkesordføreren og
fylkesrådmannen i koordineringsmøte i regi av Fylkesmannen med bl.a. Sørlandet
sykehus, Agder politidistrikt, brann og redning, Agder Energi og Telenor.

13. mars:

Alle skolene er stengt for undervisning på skolen. Det klargjøres
for digital undervisning for elever fra mandag 16. mars.

13. mars:

Hjemmeskole

Oppstart «Koordinering Agder». Fylkeskommunen har møter hver onsdag med LO,
NHO, NAV og KS, og koordinerer mot Innovasjon Norge og klyngene på Agder.
Lærlingsituasjonen og bedriftsintern opplæring er høyt på agendaen. Ekstern info
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16. mars:

Oppstart av digital undervisning på skolene.

17.mars:

Fylkesutvalget gjennomføres digitalt etter at departementet har gitt dispensasjon.
Ekstern info – Del 1 av møtet fra kl. 10.00 – Del 2 av møtet fra kl. 13.00

17. mars:

Fylkeskommunen behandler kun pasienter med akutte behov ved
Maxis tannklinikk (i Arendal), Rona tannklinikk (i Kristiansand) og
Lyngdal tannklinikk. Øvrige 25 tannklinikker stenger. Vågsbygd
tannklinikk klargjøres for å kunne ta imot eventuelle smittede
pasienter/risikopasienter for hele fylket. Ekstern info

17. mars:

Skolene tilbyr stedbasert opplæring til elever med særskilte behov.

17. mars:

Oppstart av «korona hovedsamarbeidsutvalget» (KSU). Arbeidsgiver møter hovedavtalepartene fra utdanningsforbundet, LO, Akademikerne og YS i daglige møter for
dialog om tiltak i forbindelse med koronasituasjonen.

18. mars:

Fylkeskommunen er ute med forsterket støtteordning for bedriftsintern opplæring (BIO).
Fylkeskommunen forvalter ca. 5 millioner kr i BIO-midler for 2020. Ved søknadsfristens
utløp 1. april er det kommet inn 73 søknader. Ekstern info

18. mars:

Felles kronikk, «Hjemmeskole er nytt for alle», signert fylkesordføreren, fylkesrådmannen, fylkesdirektør for utdanning og hovedsammenslutningene i Agder
fylkeskommune: Unio, LO, Akademikerne og YS. Ekstern info
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18. mars:

Fylkeskommunen setter opp åpen kartløsning for sammenstilling og visualisering av
indikatorer fra NAV og FHI. Løsningen oppdateres daglig og tjenesten blir benyttet
i systemer hos andre etater i landet. Ekstern info

20. mars:

Veiprosjektene fv. 456 Stokkeland bru i Kristiansand og fv. 415 Fiane-Simonstad
i Åmli med samlet omfang på ca. 310 mill. kroner kan forseres med statlige
tiltaksmidler. Ekstern info

20. mars:

Fylkeskommunen kommuniserer nye føringer for gjennomføring av fagprøver
i samarbeid med partene i «Koordinering Agder» og Y-nemnda. Ekstern info

20. mars:

Fylkeskommunen vil stille ansatte med helsepersonellkompetanse til disposisjon for
kommuner og sykehus. 400 ansatte har helsefaglig kompetanse – over halvparten
fra tannhelsetjenesten. Ekstern info

20. mars:

Agder fylkeskommune innvilger fritak fra driveplikten for alle drosjeløyver i Agder.
Ekstern info

23. mars:

Vennesla videregående skole hjelper elever og lærer
over hele landet med undervisning på Nasjonal digital
læringsarena (NDLA) under navnet «Heimefra».
Ekstern info
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23. mars:

IKT Agder er i kriseberedskap, men har ingen reduksjon i tjenesteleveransen.
Ekstern info

24. mars:

Fylkeskommunen går gjennom alle investeringene for de neste to årene for
å identifisere prosjekter det kan være naturlig å framskynde for å stimulere økonomien
i landsdelen. Ekstern info

24.mars:

Fylkeskommunen gjennomførte en digital samling for ungdomsrådene i Listerregionen
i samarbeid med KS Agder og Listersamarbeidet. Formålene var opplæring av
ungdomsrådene og medvirkning i arbeidet med Regionplan Lister 2030.

24. mars:

Fylkeskommunen rykker inn «koronaannonser» i avisene i Agder.
Eksempel:

Til innbyggere i Agder
På agderfk.no/korona finner du
informasjon som er relevant for deg
enten du er elev i videregående
opplæring, lærling/lærekandidat,
privatist eller pasient ved den
offentlige tannhelsetjenesten i Agder.
«Vi oppfordrer alle til å ta vare på
hverandre i den utfordrende tiden
vi nå er inne i. Ring gjerne noen du
tror vil sette pris på en telefon fra
deg i dag!»
Arne Thomassen,
fylkesordfører i Agder
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25. mars:

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) sender brev til kunnskaps- og
integreringsminister Guri Melby med en rekke innspill til tiltak for lærlinger.

25. mars:

Alle skriftlige eksamener for videregående skole avlyses. Ekstern info

27. mars:

Fylkeskommunen innfører interne rutiner for etter særskilt vurdering å lette på
kravene til betalingsfrister overfor både kunder og leverandører.

27. mars:

Fylkeskommunen etablerer en «Force majeure-arbeidsgruppe» som skal håndtere
problemstillinger knyttet til kontrakter som blir skadelidende som konsekvens av
den pågående epidemien og de statlige pålegg.

30. mars:

Fylkesdirektør for folkehelse, Vegard Nilsen, har kronikk i Agderposten og
Fædrelandsvennen: «Hva betyr din og min innsats i disse koronatider?»

30. mars:

Regionale Forskningsfond Agder (RFF) øker støttegraden fra 50 % for små og
mellomstore bedrifter til henholdsvis 70 % og 60 %. RFF skal styrke regionens
forsknings- og innovasjonsevne ved å mobilisere og gi tilskudd til forskning og
innovasjonsprosjekter. Ny utlysning er tilgjengelig her
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31. mars:

Flere digitale kulturelle tilbud er på plass eller på trappene (DKS, UKM, styrking
av bibliotekene). Ekstern info

31. mars:

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse og Hovedutvalg for næring, klima og
miljø gjennomfører digitale møter.

1.april:

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet og Hovedutvalg for samferdsel
gjennomfører digitale møter.

1. april:

Flere skoler gjennomfører elevundersøkelser (kvalitative eller kvantitative) for
å få tilbakemelding som kan brukes til å forbedre den digitale opplæringen.

2. april:

Forskningsmobilisering Agder, som skal bistå bedrifter som ønsker å komme i gang
med forskning i sine innovasjonsprosesser, øker støttegraden til 80 %, fjerner egeninnsatsen på «forskere til låns» og øker øvre tilskuddssats fra 200 000 kr. til 300 000 kr.

3. april:

Agder fylkeskommune, ved fylkesdirektør for folkehelse Vegard Nilsen, deltar
i «Helsefellesskapet» med bl.a. Sørlandet sykehus og kommunene. Organet vil
fremover koordinere fordeling av oppgaver, helsepersonell og smittvernutstyr.
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