
Oppsummering av tiltak for bekjempelse av Korona-virus fra 
kriseledelsen i Marker kommune onsdag 20. mars: 

  

Kriseledelse 
Marker kommune har satt kriseledelse og har daglige møter kl 08.00. Det er utarbeidet  en 
beredskapsplan for kriseledeledelsen i kommunen og vi rapporterer kontinuerlig vårt arbeid 
til fylkesmannen.   

 
Møter og arrangement 
Alle møter og arrangement er avlyst, også politiske møter. Det er gitt en generell anbefaling 
om å avlyse alle private arrangement som innebærer omgang med personer som ikke 
kommer fra Marker. Vi har ikke innført innreiserestriksjoner til kommunen utover de 
sentrale bestemmelsene. Samlinger med over 50 personer er forbudt. Det oppfordres til 
bruk av skog og mark og aktiviteter som ikke innebærer nærkontakt med andre. 
 

Marker Rådhus 
Marker rådhus er stengt for møter og besøkende, med unntak av resepsjonsområdet hvor 
det er mulig med dialog med god avstand. Det er satt opp info om og lagt ut på kommunens 
nettsider at kontakt med kommunen som hovedregel nå skal skje telefonisk eller via epost 
eller andre digitale kanaler. Kommunens sentralbord holder vanlig åpningstid. Ansatte er 
oppfordret til hjemmekontor, slik at tilstedeværelse på rådhuset er begrenset. 

Vi bruker egen nettside som hovedkommunikasjonskanal. Facebook og Instagram brukes 
også i noen grad, men kommentarer kan ikke påregnes besvart.  

 

Legekontor 
Legekontoret benytter i så stor grad som mulig seg av e-konsultasjon. Det er opprettet egen 
Koronatelefon, som er koplet direkte mot legevakten. For øyeblikkelig hjelp skal 113 
benyttes. På hjemmesiden vår er det lagt ut mange nyttige linker til steder med god info om 
Korona, som for eksempel  www.helsenorge.no og informasjonstelefonen på 815 55 015. 
Informasjon om testing, symptomer  
 

Omsorg 
Kommunen har en plan for pandemisk influensa der kritiske samfunnsfunksjoner i hver 
virksomhet er kartlagt. Med dette som utgangspunkt foregår nå en kompetansekartlegging 
og utarbeiding av en oversikt over disponibelt personell. Opplæring knyttet til 
omdisponering av personell er startet. Ledelsen ved MBSS har simulert bemanningssituasjon 
ved ulikt omfang og utfall av pandemien, og forberedes seg på en situasjon med stort behov 
for helsepersonell samtidig med et stort sykefravær.  

Marker Bo- og Servicesenter er stengt for besøk. Det samme er kantinen. Marker kommune 
anmoder også om at besøksstansen respekteres ved kommunens ubemannede 
omsorgsboliger. De som innvilges tillatelse til å komme på besøk må registrere seg i egen 

http://www.helsenorge.no/


besøksprotokoll. Det er også meget viktig at disse er helt friske og ikke er underlagt 
karantene. 

I samarbeid med Indre Østfold kommune og Skiptvet kommune er det opprettet et Korona 
sykehus på Edw Ruuds, i den gamle fløyen til DPS. Avdelingen er skjermet, slik at det ikke er 
noe trafikk mellom den og de andre avdelingene på Edwin Ruuds. Marker kommune bidrar 
med helsepersonell til dette samarbeidet. 

Hjemmetjenesten opprettholder sitt tilbud så godt det lar seg gjøre, men har varslet sine 
brukere om et reduserte tjenester og at endringer vil måtte kunne regnes med. De 
pårørende er en viktig ressurs som er oppfordret til å bidra i så stor grad som mulig 

Det gis på grunn av mangel på personell og smittefare nå ikke tilbud om 
hjemmehjelptjeneste. Personell er omdisponert til hjemmetjeneste og andre oppgaver  

 
Familie og helse 
Helsestasjonen har redusert innholdet i svangerskapskontroller og helsestasjons-
programmet. Se kommunens nyhetsside for mer informasjon. 
 
Fysio/ergoterapitjenester kan ikke gis som ordinært. Det er kun behandling av livsnødvendig art 

som blir gjort. Hjelpemiddelformidling vurderes av ergoterapeuten. 

 

Barneverntjenesten i Marker har full drift og er tilgjengelige på telefonen, for barn, voksne 
og samarbeidspartnere. Meldinger til barnevernstjenesten kan sendes på vanlig måte.  

Psykisk helse og rus/barn og unge i Marker er fortsatt på jobb og opprettholder kontakten 
med brukerne i størst mulig grad via telefon. De er også tilgjengelige på telefon for andre 
innbyggere  i Marker, dersom du har behov for en samtale. Vi anbefaler også å benytte seg 
av digitalt selvhjelpsverktøy i forhold til psykiske plager, du finner dette på 
www.helsenorge.no/kjernejournal  
 

Skole og barnehage 
Kommunen har etablert tilbud for alle brukere av barnehage, skole og SFO som i henhold til 
vedtaket har krav på det – med begge foreldrene i samfunnskritiske funksjoner eller barn 
med særlige behov. Tilbud vil vurderes fortløpende. Skolen ivaretar hjemmeundervisning for 
alle elever. Det benyttes arbeidsprogram og digitale plattformer (Skooler, Teams og div. 
nettsider). De yngste elevene har ordinære, analoge arbeidsprogrammer. Personalet har 
fordelt elevene seg i mellom for å sikre daglig kontakt med skolen (telefon/sms/chat). Rektor 
oppdaterer hjemmesiden jevnlig for felles info til alle foresatte.  

Brukerbetaling skal avregnes i forhold til bruk – det skal altså ikke betales for et tilbud en 
ikke har tilgang til. Utsendt faktura for mars betales for senere avregning, eller ta kontakt 
med kommunen for avtale. Telefontider til skolene og barnehagene er 9.00-12.00, som også 
gjelder for henting av utsyr. Med unntak av inngangspartiet er også skolen stengt for 
besøkende. 

Kultur og idrett  
Kommunens idretts- og kulturtilbud og arrangement er stengt og avlyst, som for eksempel 
bibliotek, svømmehall, idrettshall, idrettsanlegg, bibliotek, kino og UKH. 

http://www.helsenorge.no/kjernejournal


Frivilligheten er viktig i en situasjon der vi ser for oss at vi ikke har nok personell i egen 

organisasjon. Det er Røde Kors i Marker som organiserer frivillig innsats, og de som ønsker å 

hjelpe kan ringe tlf. 469 08 834 eller sender e-post til marker@ostfoldrk.no   

 

Plan og miljø 
Marker kommune forsøker i størst mulig grad å opprettholde normal drift så langt det er 
mulig. Saksbehandling gjennomføres med begrenset kapasitet, og saker som krever politisk 
behandling kan måtte vente på vedtak noe lengre enn normalt.  

Drift ved kommunens vann og avløp går som normalt. Det er etablert en bemanningsplan 
som skal bidra til å sikre kontinuerlig drift. Også kommunens avdeling for drift og vedlikehold 
opprettholder tilnærmet normal drift. Indre Østfold Renovasjon opprettholder sitt ordinære 
tilbud så lenge som mulig, både med hensyn til henting og åpningstider. 

Kommunale avgifter skal i utgangspunktet betales som vanlig, da vann, avløp og renovasjon 
foreløpig ikke er påvirket av noen restriksjoner. Ved behov for betalingsløsninger, ta kontakt 
med kommunen. 
 
Diverse 
Det er opprette grensekontroll på Ørje tollsted. Heimevernet kan bistå kommunen ved 
behov. Kommunen er ikke direkte berørt av tiltaket foreløpig. Grensen kan passeres for 
yrkestrafikk og pendling. Pendlere må ha gyldig ID og tjenestebevis.  
 

Helse- og omsorgsdepartementet har kommet med ny forskrift om forbud mot opphold på 
fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen i anledning utbrudd av Covid-
19: «Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende 
er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge 
store materielle skader tillates.» 

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet 
av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den 
smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.» 

Det er ingen dispensasjonsadgang i forskriften, slik at henvendelser til kommune om dette 
ikke har noen hensikt. Det oppfordres til av brukere av campingplasser også forholder seg til 
bestemmelsen på samme måte som hytteeiere. 

 

Vi er på jobb, og vi skal ikke slutte å snakke med hverandre, men ta ekstra hensyn til 
anbefalingene om god håndhygiene og avstand. 

 

mailto:marker@ostfoldrk.no

