Referat fra Kriseledelsen
Dato: 19. august 2020
Klokken: 12:00 – 13:00
Til stede: Geir B Aga, Kristin Nilsen, Bente R. Herdlevær, Arthur Wøhni, Lisa Bang, Gunvor Erdal, Hilde
Stranden Lystad, Brita Holmen, Frantz Leonard Nilsen, Lisbeth Hammer Krog, Siw Wikan, Ingrid E.
Glendrange, Svein Finnanger
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Agenda og referat
Agenda godkjent med følgende tilleggssaker:
• Åpning av idrettshaller og skolelokaler
• Kapasitet koronatelefon
• Bemanningssituasjonen

Ansvar

Referat fra 12. august ble godkjent
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Statusoppdatering
Orientering fra Pandemigruppen
Kristin
• Totalt 450 smittede i Bærum siden mars. 21 nye smittetilfeller de siste 15 Nilsen
dagene.
• Berger BBS: Alle aktuelle ansatte og beboere er testet, og ingen har
påvist positivt Covid 19. De blir testet to ganger til denne uken og
ytterligere en test neste tirsdag.
• Koronatelefon: Åpningstidene er økt fra 17.08, og er nå 08:15 - 21:00 på
uke dager og 09:00-21:00 på lørdag og søndag. Over 3000 henvendelser
første dagen med utvidet åpningstid.
• Teststasjonen: God logistikk og effektiv drift, dette er forutsatt at
personer som testes er registrert på forhånd. Det testes mellom 150-200.
Kapasiteten er opp mot 500.
• Det jobbes med elektronisk timebestilling for testing, mer informasjon i
neste møte.
• Det er ressurskrevende innsats på smittesporing, koronatelefon og
testing. Det rekrutteres i hovedsak eksterne. Noen helsesykepleiere er
omdisponert i 50 % av sin stilling inntil eksterne er på plass.
• Læringspunkt: Ha lav terskel for å benytte tolk i smittesporingsarbeidet.

Orientering fellestjenester
• Det jobbes med call-senterløsning og få lagt ut mørkt fiber fra 24. august.
Det vil gi bedre stabilitet. Forslag om å vurdere mulighet for å kjøpe
back-office callsenterløsning fra eksterne for å få økt kapasitet på
koronatelefonen. Mer informasjon på neste møte.
• Løsning for digital booking vil bli presentert for pandemigruppen mandag
og den må testes før det kan iverksettes.
• Behov for å komme opp med en tydelig kravspesifikasjon på hva slags
kompetanse det er behov for på koronatelefon og e-post.
Ressurser – kort status om omdisponerte
• Pågående diskusjon om lovlighet av å omdisponere personell.

Bente
Ruderud
Herdlevær

•
•
•
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Gjennomgang av tilgjengelig personell for omdisponering er krevende.
Ligger stabilt på ca 300 omdisponerte, har behov for langt flere.
Det er inngått avtale med bemanningsbyråer for rekruttering av
personell.
Det jobbes med langtidsplan og turnus for å unngå belastning på de
omdisponerte for å rekruttere og beholde personell.

Oppfølgingspunkter jfr. referat 1208
Åpning for utleie av skolelokaler og idrettshaller
Skoler og idrettshaller har vært stengt den første uken etter skolestart. Det
er ikke kommet noen endringer i de nasjonale anbefalingene til
idrettsaktiviteter. Det skilles på arrangementer og aktiviteter.
Saken ble diskutert i møte.

Kristin
Nilsen/Svein
Finnanger

Konklusjon: Smittevernhensyn diskuteres i Pandemigruppen torsdag 19/8.
Beslutning om gjenåpning av aktiviteter på skoler og idrettshaller gjøres av
kommunedirektør.
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Føringer for møter og seminarer høsten 2020
Det ble gitt en kort orientering om oppdatering av føringer for interne møter
og seminarer.

Gunvor
Erdal

Kommunens inndeling i beredskapsfaser
Saken ble ikke behandlet. Kriseledelsen kommer tilbake til dette

Frantz
Leonard
Nilsen

Beslutnings- og oppfølgingspunkter
Saker til senere møter:
• Langtidsplanlegging om bemanning og smitteutvikling.
• Kommunens inndeling i beredskapsfaser
Oppfølgingspunkter
• Effektivisering av koronatelefon og testing – oppfølgingspunkter til
pandemigruppen og fellestjenester:
1. Elektronisk bookingløsning for testing
2. Vurdering av mulig forsøk med drop-in løsning på teststasjon
3. Bedre utnyttelse av eposthenvendelser
4. Effektivisering av selve telefonløsningen, herunder mulig utvikling av
Call-senter
Kommende møter i Kriseledelsen:
27. august kl. 10:30
Eventuelt
Viktig med raskt informasjon til kriseledelsen. Det vises til oppslag i
Budstikka vedrørende telefoni og kapasitet
Kriseledelsen har fra nå av fast punkt på dagsorden vedrørende intern og
ekstern kommunikasjon.

