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Forfall: ingen
Til stede:
Stein Erik Skilhagen
Ole Ursin Smith
Kopi til:
Bente Skåret
Eirik Lindstrøm
Hilde Stranden Lystad
Ingrid E. Glendrange

Neste møte/sted: 26. november / Teams
Referent: Hilde Stranden Lystad
1 Godkjenning av møteinnkalling
Møteinnkalling godkjennes.
Godkjenne referat fra møte 12. november
Referatet godkjennes.

Ansvarlig/Frist
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Korte orienteringer
•
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o

Pandemigruppen
Totalt 972 smittet
Vi ser en liten utflating i smittesituasjonen
Det er elever eller ansatte ved følgende skoler i karantene: Levre skole,
Vøyenenga skole, Storøya skole, Tanum skole, Haug skole og Bærum
Montessori skole. I tillegg ved Rud og Dønski videregående skoler
Det er ikke registrert at nye elever smittes i skolene
Det er totalt 11 smittede brukere i Pleie og omsorg
1 i Sandvika distrikt, 1 i Bekkestua distrikt, 1 i Østerås distrikt, 1 i
barnebolig, 1 på Dønski (Toppen), 2 på Gullhaug, 1 på Solvik BBS, 3 på
Stabekk BBS
22 smittede ansatte i PLO hvorav 9 på Solvik
Det vurderes å stenge seniorsentrene bortsett fra dagaktivitetstilbudene
som er lovpålagt
HR-direktøren ser på det juridiske i forhold til arbeidsgivers styringsrett
når medarbeidere har flere arbeidsgivere og flere arbeidsplasser
Det foretas omfattende testing 3.hver dag når det er smitte i tjenestene
Ansatte som er folkeregistrert i andre kommuner, som har testet positivt,
følges opp av smittesporingsteamet i Bærum kommune

• Operative fellestjenester
Det er økt aktivitet i OFT som følge av smitteutviklingen.
Følgende oppgaver skal utføres:

-

-

Kristin Nilsen

Gjennomføre en overordnet Covid-19 ROS – ansvar: MBM OSU
Beredskap. Frist: 27.11
Revisjon og oppdatering av kontinuitetsplaner – ansvar:
kommunalsjefer/direktører. Frist 25.11
Revidere beredskapsnivåene for TISK med tilhørende forutsetninger for
bemanning og infrastruktur – ansvar: Pandemigruppen v/Kristin Nilsen.
Frist 23.11
Utarbeide forslag til beslutningsstruktur og prinsipper for hvilke tjenester
som kan nedprioriteres/stenges/gjenåpnes – ansvar OFT. Frist: 25.11
Oppdatere scenarier for smitteutvikling Frist: 23.11
Operasjonalisere aktiviteter for å sikre kapasitet ift oppskalering til rødt
nivå (bemanning/infrastruktur/TISK mv) – ansvar: OFT.
Frist: løpende

o
o
o
o

Det er en utfordring å omdisponere til ulike innsatsteam
Må sikre nok kapasitet på Dønski Toppen og Folkehelsekontoret
Må sikre nok ressurser fra HR-drift i forhold til inngåelse av arbeidsavtaler
Eiendom jobber med brakkeløsninger på ulike tjenestesteder

•

Kommunikasjon

Bente R.
Herdlevær

o

o
o
o

Tre hovedprosjekter:
- budskap ut til minoritetsspråklige med oversettelse av lokal forskrift og
anbefalinger til 8 språk
- kampanje «Handle lokalt» (Bærumspakken) opp mot handelsstanden,
- det myke budskapet (mørke) «i en vanskelig tid»
Oppfordre til å ta i bruk lokalmiljøet og naturen ut på tur
Forskriftsendringer
Prosjekt for informasjon i form av bilder til målgruppe personer med
psykisk utviklingshemming

Lisa Bang

Per Anders Nordengen – Livsglede til livsalvoret
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Innmeldte saker
• Scenarier for utvikling av pandemien med vurdering av konsekvens og
tiltaksbehov – presentasjon v/ Stein Erik Skilhagen

•
o
o
o
o

•
•
o
o
o

o
o

•
•
•

Statistikk og ukesrapport ved kommuneoverlegen (fast punkt videre)
Presentasjon av koronasituasjonen uke 46.
Ønske om at rapporten kan gjøres tilgjengelig for alle på kommunens
nettsider.
Det er behov for å få oversikt over hvor smitten oppstår fra nasjonalt hold
ved FHI.
I sin ukentlige presentasjon er det ønskelig at kommuneoverlegen
presenterer statistikk for smitteutvikling, trend i utvikling og
sykdomsforløp blant innbyggerne.
Gjennomgang av beslutningslinjer i arbeidet med covid-19.
Utsettes til uke 48.
Orientering om øvelse ved sykehjemmene
Det er gjennomført i 9 av 10 sykehjem fra 29. Oktober.
Det er ikke gjennomført ved Vallerhjemmet.
Evalueringen gir uttrykk for at dette har vært en god gjennomgang,
tydeliggjøring og bevisstgjøring av ansvar, roller og oppgaver i håndtering
av Covid-19.
Det har vært en fin gjennomgang av planverk og koronahåndboken.
Utfordringene er tydelig informasjon ut til ansatte og pårørende,
standardisering av rutiner, rapportering og loggføring.
Evaluering av Covid-19 – kort om arbeidet og samarbeid
o Bærum kommune har tatt initiativ til å koordinere og samordne
evalueringsarbeidet på vegne av KS og Storbynettverket.
Forslag til revidert lokal forskrift ble presentert og skal eventuelt
behandles i ekstraordinært Formannskap 20. november.
Etterskrift: kommuneoverlegene i Bærum, Asker, Bærum og Lillestrøm
anbefaler å ikke utvide antall personer til 20 i minnestunder.

Bente R.
Herdlevær/
Stein Erik
Skilhagen
Frantz L.
Nilsen

Bente R.
Herdlevær
Brita Holmen

Bente R.
Herdlevær

Oppsummering:
Kommuneoverlegen gjør en vurdering av et utkast til forskriftsendring på å
endre antall deltagere fra dagens 10 til 20. På bakgrunn av dette vil ordfører
gjøre en vurdering av om det avholdes ekstramøte i Formannskapet i morgen
eller over helgen.
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Saker til oppfølging
•

•
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Presentasjon av ROS-analyse – digitale sårbarheter v/ Trond Sundby,
fagansvarlig informasjonssikkerhet.
Møte 3. desember
Gjennomgang av beslutningslinjer i arbeidet med covid-19.

Eventuelt
-

Trond
Sundby

