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Neste møte/sted: 19.11.2020, digitalt Teams-møte
Referent: Ingrid E. Glendrange
1 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møte 05.11.2020
Møteinnkallingen godkjennes.
Referatet fra møte 05.11.2020 godkjennes.
2

Ansvarlig/Frist

Korte orienteringer
Pandemigruppen
• 6 nye smittede siden i går, totalt 879 smittede per dags dato
• 8 pasienter/beboere i HESO/PLO er smittet, 13 ansatte er
smittet
• 470 tester daglig (gjennomsnittlig)
• Ved utbrudd på skolene prioriteres testing av elever

Kristin Nilsen

•

God kapasitet på koronatelefonen til tross for økning i antall
henvendelser
Lisa Bang

Kommunikasjon
• Full gjennomgang av retningslinjer og tiltak på kommunens
nettsider
• SMS til innbyggere med lenke til ny lokal forskrift sendes ut
13.11.20
• Brev til næringslivet, med tiltak og kommunikasjon av
Bærumspakken. Tilsvarnede til vel og organisasjonslivet for
øvrig.
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Innmeldte saker
Presentasjon av statistikk

Frantz L. Nilsen

Julegrantenning, ref. forskrift
Lokal forskrift åpner i utgangspunktet for at 200 personer kan samles til
utendørsarrangementer. Det vil imidlertid være krevende å følge
smitteverntiltak ved julegrantenninger.

Geir B. Aga

Det legges ut anbefaling fra kommuneoverlegen på kommunens
nettsider om ikke å gjennomføre tradisjonelle julegrantenninger i år.
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Saker til oppfølging
• Gjennomgang av beslutningslinjer i arbeidet med covid-19.
Settes på agendaen 19.11.20
• Orientering om øvelse ved sykehjemmene.
Settes på agendaen 19.11.20
• Underveisevaluering
• Presentasjon av ROS-analyse – digitale sårbarheter, ved Trond
Sundby, fagansvarlig informasjonssikkerhet. Brita Holmen
avklarer tidspunkt for behandling i kriseledelsen.
• Gjennomgang av samtlige kommunale tjenester for å beslutte
hvilke som skal være åpne og ikke
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Eventuelt
Utendørstrening, treningsgrupper ol. Det er behov for oppfølging av
dette og regulering i lokal forskrift eller retningslinjer på kommunale
nettsider.

