Referat fra kriseledelsen
Dato: 03.04.20
Klokken: 09.30-11.00
Til stede: Erik Kjeldstadli, Lisa Bang, Ingrid Elfstedt Glendrange
På telefon/Teams: Lisbeth Hammer Krog, Kristin Nilsen, Bente Rudrud Herdlevær, Arthur Wøhni,
Frantz Leonard Nilsen, Svein Finnanger, Hilde Stranden-Lystad, Brita Holmen, Siw Wikan, Gunvor
Erdal
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Referat
Referatet fra 1.4 godkjent.
Orientering fra pandemigruppen
Fra Pandemigruppen:
• Smittede: 299 smittede, 7 nye i går.
o 22 brukere smittet, 14 på sykehjem, 8 i hjemmebaserte tjenester og boliger
o 17 innlagt på Bærum sykehus, hvorav 14 fra Bærum
o 43 ansatte smittet og 261 ansatte i karantene i helse og omsorgssektoren
• Testkapasitet
o Det drøftes på nasjonalt nivå om testkriterier skal utvides, i såfall vil
testkapasiteten på legevakten måtte økes
• Legevakt
o 30 prosent reduksjon i normaldrift
o Dobbel linje på 116117 opprettholdes
• Smittevernutstyr: Første mottak fra sentralt lager i dag
• Dønski avd. Toppen har åpnet for mottak av utskrivningsklare pasienter fra Bærum
sykehus
Fra kommunaldirektørene:
• Samfunn: Normal drift, stabilt
• Kriterier for bruk av fotballbaner utarbeidet og publisert i Budstikka i dag
Ekstern rapportering/møtevirksomhet:
• Gjennomgang av innspill fra KS til Helsedirektoratet – vurdering av effekten av
innførte nasjonale tiltak
Kommunikasjon:
• Felles budskap fra politimesteren i Oslo og ordfører i Bærum kommune
Andre saker
• Presentasjon: Foreløpig prognose for sykdomsutvikling, Christian Græm, Strategi og
utvikling
• Plan for langsiktig kapasitet, Morten Svarverud, PLO
• Orientering om status for legevakten og utstyr så langt, Grete Syrdal, HESO
•

Status påskeberedskap
o Skole og barnehagetilbud på helligdager: 40-50 barn har behov
o Barnevernvakten er tilgjengelig 24-7 hele påsken
o Krisesenteret er åpent hele påsken
o Nav er åpent for sårbare grupper (nødhjelp og krisebolig) også gjennom
helligdager
o Psykisk helse og rus tilbyr dagtidstelefon hele påsken, samt fagpersonell ved
behov
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Seniortelefon er ikke åpen i helligdagene
Tildelingskontoret har døgndrift gjennom hele påsken
Idrettslag bemanner utfartsparkeringsplasser hele påsken, og tar betalt
Utvalgte friområder bemannes av kommunens egne ansatte mandagonsdag. I helligdagene: En bil med to personer som patruljerer rundt på
friområder. Disse har også mulighet til å tilkalle ekstrahjelp. Kontakttelefon
til bilen gis til politi og brann.
Omdirigerer parkeringsvakter til ekstra tilsyn hvor det er nødvendig,
Toppåsveien og andre veier med mye trafikk.
Kontakttelefon til parkeringsvakter gis til politi og brann.
Bemanning i operativt team fellestjeneste tilpasses behov, det tas
beslutning om bemanning på onsdag
Melding om smittede og smitteoppsporingsteam holdes åpent hele påsken,
inkludert helligdagene
Vurderer behov for Pandemigruppen gjennom påskeuka, beslutning tas i
neste uke

Samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp

Beslutninger/ konklusjoner
Samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp
Vedtak:
• Kriseledelsen beslutter å inngå et formelt samarbeid med Norsk Folkehjelp ifm
Koronakrisen.
• Kommunaldirektør får fullmakt til å jobbe videre med ordlyd i avtalen.
Skole og barnehagetilbud helligdager i påsken
Vedtak:
• Alle skole- og barnehagetilbud for definerte grupper holdes åpent man, tirs, og hele
onsdag i påsken.
• Noen av barnehagene og noen av skolene holder åpent i helligdagene, for de som
har meldt behov.

