
Referat fra kriseledelsen  
Dato: 1.april  
Klokken: 10.00 – 11.30 
Til stede: Erik Kjeldstadli, Brita Holmen, Hilde Stranden Lystad 
På telefon/Teams: Lisbeth Hammer Krog, Arthur Wøhni, Siw Wikan, Frantz Leonard Nilsen, Gunvor 
Erdal, Lisa Bang, Eirik Lindstrøm, Bente Rudrud Herdlevær, Kristin Nilsen, Siv Herikstad, Svein 
Finnanger, Ingrid E. Glendrange 
 
Neste møte: Fredag 3.april kl. 09.30- 11.00   

1 Referat 

 Referatet fra 30.03 godkjent.  

 Invitert 

2. Samarbeid med politiet/KOSS ved Stein Olav Bredli, Oddvar Solheim, Torgeir Lindstad 

• Har god beredskap og god samhandling med resten av politidistriktet. 

• En kraftig reduksjon av anmeldelser herunder også familievold bekymrer politiet.  

• Publikumsmottak stengt. Har hengt opp tlfnr på alle mottak og på hjemmesider slik at 
publikum får kontakt. 

• Ansamlinger: stort sett en betydelig redusert aktivitet utendørs, mest enkelttilfeller. 
Tiltak respekteres. 

• Russen: god håndtering av krisen i alle tre kommuner. I Bærum tatt initiativ til 
alternativ russetid. 

• Påsken: venter mange flere mennesker på turområder og utfartssteder, kommunene 
må lage planer for tiltak og bemanning og kommunisere dette ut til befolkningen.  

• Politiet ønsker å bidra på felles kommunikasjon før helgen, er i kontakt med de tre 
kommunene. 

• KOSS: sitter på operasjonssentralen og følger «Trygg i Oslo» Trio-systemet. 
 

3 Orienteringer  

 Pandemigruppen 

• 15 nye smittede, totalt 277 

• Koronarelaterte dødsfall i Bærum: 3 

• 14 innlagt på Bærum sykehus, hvorav 11 fra Bærum 

• PLO: 7 beboere smittet på en institusjon 

• PLO: 40 ansatte smittet og 306 i karantene. 

• Legevakten: 2 i karantene, god kapasitet, 2 min responstid 116117 
 
Operativt kriseteam – fellestjenestene 

• År bedre oversikt over alle ansatte som er isolerte eller i karantene gjennom nytt 
skjema som gir god statistikk. 

• Bemanningspool: Ca.100 helsefaglig personell kan utplasseres i tjenestene.  

• Det er gjennomført drøftingsmøter med HTV, enighet om at man kan ansette 
helsepersonell i engasjement frem til 31.12. 

• Ipader er på vei ut til institusjoner i løpet av dagen. Skal brukes til kontakt mellom 
pasient og pårørende/andre 

 
Kommunaldirektørene – kort oppdatering  

• Stort trykk på Isi, vellykket med lørdagsåpning. Drift går bra, stor produksjon i Plan. 

• Mange på jobb i påsken. 
 



Ekstern rapportering/møtevirksomhet 

• Bærum kommune har gitt innspill til KS om de tiltak som er iverksatt. KS skal gi en 
samlet vurdering til Regjeringen som bidrag til den evalueringen som nå skal gjøres 
med sikte på nye retningslinjer pr. 8.april.  

Kommunikasjon: 

• Forbereder god informasjon om påsken bl.a. forskjellige tur-, utfarts- og 
aktivitetsmuligheter. Gi god informasjon om kommunens beredskap i påsken og 
oppfordre generelt til å bidra positivt til en god og vennlig tilnærming når alle skal 
være hjemme.   

 

4 Andre saker  

 4.1 Innspill påskeberedskap 
Velferd/påske  

• Skole og barnehage åpent frem til kl. 1600 onsdag 4 april. Stengt i helligdagene. 
Har ikke meldt om behov for å holde åpent i helligdagene. Avventer nasjonale 
retningslinjer som er varslet denne uken.  

• NAV: holdes åpent for de sårbare gruppene, legger også opp til å få avviklet noe 
ferie. Prioritert tilstedeværelse for de sårbare gruppene. 

• Psykisk helse barn og unge: døgntilgang på barnevernvakt og krisesenter 

• Telefon Rask psykisk helsehjelp: bemannes med psykologer, som et tilbud på 
dagtid i helligdagene. 

• Seniortelefon: stengt i helligdagene 

• Jordmortjeneste: tilgjengelighet gjennom helligdagene 

• Lokalt kriseteam: vanlig beredskap 

• Samfunnsmedisinsk kompetanse – kommuneoverlegene tilgjengelig gjennom 
helligdagene. 

Samfunn/påske  

• Tekniske tjenester: mange på jobb i helligdagene, lager plan for bemanning ute på 
utfartsstedene og parkeringsplasser. 

• Idrettsanleggene: avventer nasjonale føringer om det skal åpnes for uorganisert 
trening. Målene holdes låst inntil videre. 

• Drive-in kino mandag på Telenor arena. 
 
4.2 Skole – status ved Siv Herikstad 

• 539 barn i ordinært dagtilbud 

• 564 elever i tillegg i alternativt dagtilbud  

• Haug skole: 25 elever daglig.  

• Hjertetelefon – viktig ressurs 

• Whereby applikasjon tatt i bruk. 

• Har god hjelp av PP-tjenesten. De stiller med ressursteam, har daglige møter med 
oppfølging av kontaktlærere til barn med særskilte behov. 

• Øvrige støttetjenester barn og unge: psykisk helsevern barn og unge, og 
ungdomsteam knyttet til rus. Ikke stor pågang, men det henvises barn. 

• Gjenåpning: Ønsker at skolene åpnes igjen mest mulig samlet. De yngste bør 
prioriteres hvis dette skal skje gradvis.  

• Hatt dialog med HVO om problemstilling rundt hygiene og manglende mulighet for 
håndvask i klasserommene.  

       
 
                       



4 Beslutnings- og oppfølgingspunkter. 

 Beslutningspunkter Velferd: 

• Tilstrebe at helsepersonell har ett arbeidssted. 
Deltidsarbeidere skal i størst mulig grad ha ett tjenestested. 
Tilkallingsvakter skal forholde seg til ett tjenestested. 
Beslutning: Vi legger oss på samme linje som Oslo, som konkludert med i 
Pandemigruppen. 

• NAV holdes åpent for de sårbare gruppene (nødhjelp og krisebolig) i helligdagene. 

• Telefon Rask psykisk helsehjelp bemannes med psykologer, som et tilbud på 
dagtid i helligdagene. 

• Jordmortjeneste: tilgjengelighet gjennom helligdagene. 

• Samfunnsmedisinsk kompetanse: kommuneoverlegene tilgjengelig gjennom 
helligdagene. Setter opp oversikt. 
 

Oppfølgingspunkter Samfunn: 

• Toppåsveien: henvendelse fra Brannvesen vedr. lite fremkommelighet. Må se på 
skilting ved utfartssteder hvor det kan bli vanskelig fremkommelighet for 
nødetatene. 

• Opprette en samarbeidsgruppe for påsken med Teknisk, Idrettsrådet, Brita og 
andre relevante som ser på tiltak for påsken. Lager en plan for tiltak og 
bemanning. 

 

 

 


