Referat fra kriseledelsen
Dato: 5.mai.
Klokken: 12.00 – 13.30
Til stede på Teams: Erik Kjeldstadli, Bente R. Herdlevær, Brita Holmen, Eirik Lindstrøm, Frantz
Leonard Nilsen, Gunvor Erdal, Hilde Stranden Lystad, Kristin Nilsen, Lisa Bang, Lisbeth Hammer Krog,
Siw Wikan, Svein Finnanger, Ingrid E. Glendrange, Anders Kildal.
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Agenda og referat
• Referat fra 2804
Ingen kommentarer.
Orienteringer
Pandemigruppen
• Smittede:
o Ingen nye smittede gjennom fra 1 – 3 mai, en ny smittet 4 mai, totalt 414.
o To innlagt fra Bærum på Bærum sykehus
o Testet 35 fra 1 - 3 mai
•
•
•

Ansatte smittet: 25, 58 helt friske (symptomfrie i 10 dager og erklæres frisk av
lege)
Brukere smittet: 17 totalt, 30 friske
Sykehjem: 13 smittet totalt

Skole og barnehager
• 11 mai er nevnt som dato for ytterligere åpning
• Utfordrende med bemanning i kohortløsningen
• En mistenkt smittet ved Blommenholm skole synliggjør kohortløsningen forenkler
smittesporing. Skolen ble holdt stengt en dag.
Operativt kriseteam – fellestjenester
• Bemanning, omdisponering av personell og rekruttering er krevende.
• Turnusplanlegging for pinsen og sommerferien: de som inngår i eksisterende turnuser
må stå i disse til etter sommerferieavviklingen er gjennomført.
• KS har laget en ny veileder for ferieavvikling som åpner for å overføre 3 ukers ferie til
2021.
• Det jobbes fortsatt med tiltak for god håndhygiene på skolene
• Program for opplæring i smittevern: avventer godkjenning fra kommuneoverlegen.
Kommunikasjon
Fokusområder:
• Krisen er ikke over
• Vallerhjemmet
• Barnevern – påminnelse om sårbare barn
• Omdisponeringskommunikasjon – kommunikasjon som virkemiddel
Kommunaldirektør samfunn
• Drift av tjenester går som normalt
• Isi fungerer godt, litt kø mandag.

•
•
•

Møte med NAV om rekruttering av sommerhjelp, NAV stiller med relevante personer,
Adecco bistår i ansettelsesprosesser.
Alle utearealer blir ivaretatt, men prioriterer utearealene i barnehager og skoler som
nå har mer utetid.
Åpner kommunale idrettshaller for to grupper med 5 personer, i større haller inntil 4
grupper. Private haller må følge de nasjonale føringene.

Annet
• Samarbeid med Oslo og omliggende kommuner om et felles brev til Helsedirektoratet
vedr. smittevernutstyr.
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Andre saker
• Situasjonen ved Valler sykehjem – intern gjennomgang
o 3 smittede, 10 døde og i tillegg 2 som døde på Bærum sykehus
o Det er iverksatt intern gjennomgang.
Egen gruppe skal gjennomgå:
hendelsesforløpet med tidslinje. Frist 8 mai
vurdere hva vi kan lære av erfaringene fra Vallerhjemmet. Frist 20 mai.
• Kommunedirektøren vil legge frem rapportene til politisk behandling
•

Økt testkapasitet – etablering av ny teststasjon, presentasjon v/ Anders Kildal
o Testlokasjon planlagt mellom Telenor Arena og Flytårnet, Fornebu.
o Kan teste 400 til 600 daglig. Sammen med kapasitet på Legevakten kan det samlet
bli ca 800-1000 pr dag.
o Kriseledelsen gir sin tilslutning til etablering av teststasjon på Fornebu.

•

Covid-19 – arbeidet i 2020 – videre organisering (notat)
o Kommunedirektøren ga en gjennomgang av notatet.
o Kriseledelsen tar notatet til etterretning og legger forslagene til grunn for videre
arbeid.

•

Omdisponering av personell
o Det er utfordrende med omdisponering av personell.
o 595 personer er i dag tilgjengelig for omdisponering, men 400 er meldt ønsket
tilbake til skole.
o Det jobbes med kontinuitetsplanlegging og omdisponering av ressurser. Skal
behandles i kommunedirektørens ledermøte (KDL) 5 mai.

•

Normalisering av kontorarbeidsplasser (notat)
o Gjennomgang av notat som beskriver anbefalinger for hvordan og når man kan
gjøre en tilbakeføring til normal drift.
o Det planlegges for gradvis tilbakekomst fra 18 mai.
o Notatet er drøftet med hovedverneombud og hovedtillitsvalgt og fått tilslutning.
o Notatet behandles i KDL onsdag 5 mai
o Notatet tas til etterretning og tema tas opp på nytt i neste møte i kriseledelsen.
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Oppsummering – beslutnings- og oppfølgingspunkter.
Til agenda i kriseledelsen 12 mai:
• Skole og barnehage:
o Det gis en oppdatering på hvordan det er gått de første ukene og hvordan det
forberedes for ytterligere åpning i kriseledelsen 12 mai.
• Smittesporing:
o Må ha større rigg og flere ressurser på smittesporing. Kommunaldirektør
velferd orienterer kriseledelsen 12 mai.
• Normalisering av kontorarbeidsplasser:
o Notatet tas til etterretning og settes opp på nytt i neste møte i Kriseledelsen.
Oppfølging kommuneoverlege:
• Godkjenning av program for opplæring i bruk av smittevernutstyr.
Beslutninger:
• Kriseledelsen gir sin tilslutning for rigg av teststasjon på Fornebu.

Neste møte: Tirsdag 12.05 kl. 13 - 15

