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Møtedato/sted:  29. oktober / Teams-møte 

 
Til: 
Arthur Wøhni kommunaldirektør for 

samfunnsutvikling 
Kommunedirektøren 

Bente Rudrud Herdlevær kommunaldirektør org., 
styring og utvikling 

Kommunedirektøren 

Brita Holmen spesialrådgiver,beredskapsa
nsvarlig 

HR-direktør 

Frantz Leonard Nilsen kommuneoverlege Kommunalsjef helse og sosial 
Geir B. Aga kommunedirektør Kommunedirektøren 
Gunvor Erdal HR-direktør HR-direktør 
Kristin Nilsen kommunaldirektør velferd Kommunedirektøren 
Lisa Bang kommunikasjonssjef Kommunikasjonsenheten 
Lisbeth Hammer Krog ordfører Politisk sekretariat 
Siw Wikan varaordfører Politisk sekretariat 

 
 
Forfall: Gunvor Erdal 
 
 
 

Kopi til: 
Bente Skåret spesialrådgiver Politisk sekretariat 
Eirik Lindstrøm kontorsjef Politisk sekretariat 
Hilde Stranden Lystad spesialkonsulent Kommunedirektøren 
Ingrid E. Glendrange spesialrådgiver Strategi- og utviklingsenheten 

 
 
Neste møte/sted: 5. november / Teams-møte – fokus beredskap 

 
Referent: Hilde Stranden Lystad Ansvarlig/Frist 

1 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat fra 22. oktober 
Innkalling ble godkjent. 
Møtereferatet ble godkjent uten kommentarer. 
 
Godkjenning av møtereferat fra ekstraordinært møte 27. oktober 
Referatet ble godkjent uten kommentarer. 
 

 



 

 

2 Korte orienteringer 

• Pandemigruppen 
o Det er totalt 665 smittede hvorav 10 nye i går, i hovedsak 

nærkontakter med kjent smittekilde. 
o Økning i antall tester til ca 350 daglig siste uken 
o Det er en liten økning på koronatelefon 
o 2 innlagt på Bærum sykehus 

Mer krevende ute i tjenestene pga 8 ansatte smittet og 50 i 
karantene i PLO, og 15 ansatte i karantene i Helse og sosial 

o Barn og unge: leirskole for Ramstad skole ble avlyst under oppholdet, 
1 smittet elev. Alle er fraktet hjem, testes og følges opp.  

o Smittede elever ved Montesorri skolen, Høvik skole, Nansenparken 
barnehage, Eikeli VGS og Rosenvilde VGS 

o 1 smittet beboer på Capralhaugen,  
o 4 ansatte på teststasjon Fornebu er smittet, disse jobber 

administrativt, en av dem telles med i PLO 
 

• Det ble reflektert rundt antall sykehusinnleggelser og dødsfall. 
Foreløpig er det ikke smitte blant eldre men det følges tett opp. 

• Nasjonale myndigheter ber kommunene forsterke tilsynsansvaret, med 
spesielt fokus på næringslivet og arbeidsinnvandring. 

• Det må informere godt ut til de som har arbeidstakere i egne hjem. Hva 
den enkelte arbeidstaker har ansvar for, og hva bedrift/arbeidsgiver har 
ansvar for. 

• Det er startet øvelse som gjennomføres på alle sykehjemmene med tema 
smitteutvikling og tiltak. 

 
Kommunedirektøren ber om en tilbakemelding til Kriseledelsen etter at 
øvelsene er gjennomført. 
 
 

• Fellestjenester 
o Det er konsolidering av pågående aktiviteter 
o Det er kontinuerlig jobbing med bemanning 

 

• Kommunikasjon 
o Det ble informert om at det i dag sendes ut SMS til alle innbyggere 

om at det er innført nye påbud og anbefalinger med henvisning til 
kommunens nettside for koronatiltak 

o Det skal lages en film med ordfører om å holde avstand 
o Det jobbes med informasjon for å nå ut til arbeidsinnvandrere i tett 

samarbeid med fagråd korona  
o Plakatene om nye tiltak gjøres også tilgjengelig på flere språk 

 

Kristin Nilsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bente R. 
Herdlevær 
 
 
Lisa Bang 
 
 

3 Innmeldte saker 
 
Juletilstelninger 

• Det ble vist til ny revidert lokal forskrift.  

 
 
Bente R. 
Herdlevær 



 

 

• Det er viktig å ha fokus på arbeidsmiljøet og at lederne viser omsorg for 
de ansatte. Det må bli opp til den enkelte leder å finne alternative måter 
å ivareta sine ansatte på. For eksempel møtes fysisk utendørs, personlig 
hilsen fra leder, telefonsamtaler med medarbeidere,  

• Den enkelte tjenesteleder må få en solid føring på at det ikke skal 
gjennomføres julebord 

• Der ansatte møtes fysisk innenfor sine kohorter er det mulig å 
gjennomføre julelunsj og tilstelninger for kohortene 

• Det er viktig at administrasjonen og politisk sekretariat finner sine 
løsninger på å ivareta sine ansatte i førjulen. 

• Beslutning for retningslinjer vedtatt i KDG 2. november. 
 

4 Oppfølgingssaker til senere 
 

• Gjennomgang av beslutningslinjer i arbeidet med Covid-19.   
Kommer i et senere møte.  
 

• Orientering om øvelse i sykehjemmene 
 

 
 
Bente R. 
Herdlevær 
 
Brita Holmen 

5 Eventuelt 
 
Møte med Fylkesmannen HDIR og FHI – orientering 
KD orienterte om et godt møte med helsedirektoratet og FHI. 
Fylkesmannen innhenter informasjon fra kommunene i Viken knyttet til hva 
og hvordan den enkelte kommune har fulgt opp de nasjonale retningslinjene 
og anbefalingene, og påbud og retningslinjer Oslo kommune har vedtatt 
lokalt. 
 

 
 
Geir B. Aga 

 
 
 


