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Oppdaterte smitteverntiltak 19. januar 2021 
Vi viser til nasjonale smitteverntiltak og ber om at alle tilsette gjer det dei kan for 
å følgje tiltaka både i jobbsamanheng og privat. På denne måten bidreg vi til å 
redusere smittefare, og at mest mogleg fokus kan rettast inn mot det viktige 
vaksinearbeidet i tida framover.   
 
Seksjons- og stabsleiarane må avklare med einingane kva som er dei beste og 
mest praktiske smittevernstiltaka i forhold til forsvarleg drift, også bruk av 
heimekontor. Tilsette som deler kontor bør ikkje vere på arbeid samtidig. For 
nokre tilsette er det praktisk vanskeleg å ha heimekontor, her må ein sjå etter 
andre løysingar i lag med leiar. Matpausar bør spreiast slik at pause kan 
gjennomførast med to meters avstand.  
 
Servicekontoret 
Servicekontoret er ope, men vi ber om at alle som kan, unngår fysisk oppmøte 
og tek kontakt pr. telefon eller e-post. Alle tilsette nyttar 
publikumsområdet/skranken ved henting/levering av post og liknande.  
 
Eksterne møte: 
Som hovudregel skal deltaking i eksterne møte avgrensast til eit minimum. Det 
er den tilsette, i dialog med sin leiar, som må gjere ei vurdering av kva som er 
naudsynt deltaking. Tilsette kan delta i eksterne møte, gitt at det er naudsynt for 
kvalitet og framdrift i arbeidet. Det er ein føresetnad for deltaking at 
møtearrangør legg opp møtet slik at dei nasjonale retningslinjene vert etterlevd. 
Tilsette vert oppmoda om å bruke Webex, telefon, eller andre digitale løysingar 
der dette er mogleg. 
 
Møte der kommunen sjølv er arrangør: 
All møteverksemd skal vurderast gjennomført som digitale møte. Berre 
unntaksvis kan møte gjennomførast fysisk. Dersom møtet er planlagt å vare 
meir enn 15 minutt bør det vere 2 meter mellom kvar deltakar. Dette for å hindre 
at vi vert kvarandre sine nærkontaktar dersom vi skulle bli smitta. Møtearrangør 
har ansvar for å desinfisere kontaktflater og lufte ut lokalet etter bruk. 
 
Særskilt for dei som har rådhuset som arbeidsstad 
Tilsette på rådhuset har eigne kontor og vi vurderer det difor som forsvarleg at 
nokre møter på arbeidsstaden. Seksjons-/stabsleiarar avtaler med sine kven 
som har heimekontor og kven som møter fysisk. Så langt som råd skal vi ikkje 
gå inn på kontora til kvarandre, og vi opprettheld to meter avstand. Viser elles til 
det som står om møteverksemd, dette gjeld også interne arbeidsmøte.  
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