Møte i kriseledelsen – koronautbrudd
Referat
Dato: 12. mai 2020
Klokken: 13.00-14.15
Til stede: Erik Kjeldstadli, Lisbeth Hammer Krog, Siw Wikan, Bente Rudrud Herdlevær, Arthur Wøhni,
Kristin Nilsen, Brita Holmen, Frantz Leonard Nilsen, Eirik Lindstrøm, Hilde Stranden Lystad, Gunvor
Erdal, Ingrid Elfstedt Glendrange
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Referater
Ingen merknader til referat fra møte 5. mai
Orienteringer
Fra Pandemigruppen:
• Møtes heretter tre ganger i uken: mandag, onsdag, fredag
• Skal fra nå av ha mer fokus på konkrete saker
• Ansvarsområder: testkapasitet, smittesporing, sikre nok, baun- og biom-team,
smittevernutstyr, håndtere smitte i døgninstitusjoner og andre brukerrettede
tjenester, sikre kapasitet i kritiske covid-19-tjenestene, intern og ekstern
mobilisering, opplæring smittevern, oppfølging av brukere, pasienter og pårørende
med covid-19-smitte
• 103 tester i løpet av helgen 8.-10. mai
• Smittede:
o Totalt 419 i Bærum
o 7 smittede brukere i tjenester (3 hjemmebasert, 1 samlokalisert bolig,
3 sykehjem), 36 friskmeldte brukere
o Ansatte: 21 smittet, 66 friskmeldte, 48 i karantene
o Vallerhjemmet: 1 bruker smittet, 21 ansatte friskmeldt, 16 ansatte smittet
• Intern gjennomgang av situasjonen på Vallerhjemmet forelegges Budstikka i dag,
formannskapet og BIOM i morgen. Fullstendig rapport skal være ferdig 25. mai.
Legges frem i BIOM 3. juni, formannskapet 10. juni og eventuelt kommunestyret
17. juni
• Besøkskontroll ved institusjoner opprettholdes inntil videre
Fra fellestjenestegruppen:
• 238 ansatte kan omdisponeres, 200 av disse er omdisponert i dag
• Det er fortsatt en krevende ressurssituasjon, nesten umulig å få på plass nytt
helsepersonell
• Nav, Bærumspakken, Bærum kommune og Bærum arbeidssenter: samarbeid om
flerbruksfrakker
Fra kommunaldirektør velferd:
• Ungdomsskole: Alle elever tilbake mandag, unntak ett trinn på Bekkestua skole pga
busstransport (fordi de er på erstatningsskole - Bærums Verk)
• Barnetrinn startet tirsdag denne uken, enkelte skoler har utsatt oppstart til onsdag.
Kjernetid: 09.00-13.30
Fra kommunaldirektør samfunn:
• Redegjørelse for Bærumspakken i formannskapet 13. mai
• Skisse til tiltakspakke for idretten legges frem i MIK 4. juni
• Støtte til Frelsesarmeen rusomsorg skal behandles politisk

•
•
•
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Vurderer åpning av svømmehaller, i første omgang for trening for idrettslag.
Retningslinjer utarbeides.
Isi: lite kø
Tekniske tjenester opprettholder normal drift

Andre saker
Gjenåpning
• Hvordan møter Bærum forventningene i regjeringens plan?
o Det er utarbeidet administrativ rutine og prosedyre for gjenåpning av tjenester,
herunder skal kommuneoverlegen vurderer ivaretakelse av smittevernhensyn.
Kommunedirektøren skal godkjenne gjenåpning av tjenester, kriseledelsen vil
orienteres om gjenåpninger fortløpende
o Biblioteker åpnes for henting og levering av bøker, samt lesesal på Bekkestua
åpnes for studenter
o Det jobbes med en total oversikt for gjenåpning av tjenester i hele kommunen,
som skal ses i sammenheng med omdisponering av personell og retningslinjer
• Omdisponering av personell
o Drøfting av problemstillinger og aktuelle prinsipper knyttet til gjenåpning av
tjenester og omdisponering av personell. Det er viktig å diskutere hvilke
prinsipper som skal ligge til grunn for omdisponering av personell, og at
prinsipper og prioriteringer ivaretar forutsigbar gjenåpning av tjenester
o Samlet oversikt over tjenester som skal åpnes igjen legges frem for kriseledelsen
neste tirsdag
o Pandemigruppen skal ukentlig rapportere på omdisponering av personell, hvor
de er omdisponert fra og til
o Ny plan for omdisponering av personell legges for tidsrommet pinse til og med
15. september
•

Normalisering av kontorarbeidsplasser i lys av nye signaler fra regjeringen
o Hjemmekontor er fortsatt prioritert løsning for de som kan utøve oppgavene
sine like godt hjemme som på kontoret
o Det er retningslinjer for gradvis tilbakeføring av ansatte til kontorarbeidsplasser
Tjenesteleder skal i samarbeid med medarbeidere planlegge for delte grupper,
vurdere kontorfasiliteter og fysiske tiltak for å ha en forsvarlig situasjon på
arbeidsplassene, møter på teams og hensynta den enkeltes medarbeiders behov
for kollektivtransport til arbeidsplass.
o Det foreslås at rådhuset og Eyvind Lyches vei 10 holdes stengt for publikum til
over sommeren

Testing
• Etablering av teststasjon på Fornebu
o Kostnader for etablering og drift ut 2020 er 1,5 millioner kroner
o Flytte testing som per nå pågår på legevakt til Fornebu, slik at det kun blir
testing der
o Testkapasitet blir 600 per dag
o Smittesporing, koronatelefon og e-post flyttes til teststasjonen
o Ferdig etablert i løpet av 14 dager
o Det orienteres om teststasjonen i formannskapet 13. mai
Plan for videre arbeid med covid-19 i 2020
• Det jobbes med en samlet oversikt, mål om at denne er ferdig til 1. juni
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Beslutninger/ konklusjoner
Til kriseledelsen neste uke:
• Samlet oversikt over tjenester som skal åpnes igjen, og hvordan
• Oversikt over omdisponering av personell tatt fra tjenester til kritiske grupper
• Oppsummering av hvordan det har blitt jobbet med sårbare grupper, herunder
sårbare barn
Til oppfølging:
• Informasjon til ungdommer og russen om smitteverntiltak ol, ved
kommuneoverlegen og kommunikasjon
• Beslutning om rådhuset og Eyvind Lyches vei 10 fortsatt skal holdes stengt for
publikum, til over sommeren, ved kriseledelsen 19. mai
Neste møte i kriseledelsen 19. mai

