
Møter i kriseledelsen – koronautbrudd  
Dato: onsdag 16. mars 2020  

Klokken: 12.00-13.50  

Til stede: Erik Kjeldstadli, Lisbeth Hammer-Krogh, Brita Holmen, Svein Finnanger, Lisa Bang, Frantz 

Leonard Nilsen, Eirik Lindstrøm, Siw Wikan, Kjell Are Hansen, Grete Syrdal, Bente Rudrud Herdlevær, 

Hilde Stranden Lystad, Ingrid Elfstedt Glendrange  

 

Referat fra møtet 12. mars 2020 

Referatet ble godkjent. 

Referatene loggføres i CIM etter møtene. Referatene sendes ut til møtedeltakerne på e-post via CIM.  

 

Det ble orientert kort om følgende tema: 

• Smittesituasjonen. 
88 smittede – de fleste knyttet til reise. 

• Telefon- og eposthenvendelser. 
Stort trykk på koronatelefonen, ca 1000 henvendelser i døgnet.  

• Smittevernutstyr. 
Fortsatt nok utstyr. 

• Nye retningslinjer siste døgnet for fysioterapi, optikk, kiropraktikk: de som trenger nødvendig 
helsehjelp får det likevel. Enkelte av de private stiller seg til disposisjon for kommunen siden de 
må stenge 

• NAV: rigger publikumsmottak med kioskløsning, en og en henvendelse om gangen. Økning i 
antall søknader på sosialhjelp. Er varslet at det nå blir flere innbyggere som blir permittert, og 
vet at søknad i dagpenger vil øke. Vil ikke være kapasitetsutfordring for kontoret – digitale 
løsninger. 

• Analysekapasitet på Vestre Viken er anstrengt. Vi er i dialog med dem for å få opp kapasiteten. 

• Digital skole og dagtilbud til småskole er oppe og går 190 barn får dagtilbud på barneskole. 

Gjelder også mest sårbare barn i tillegg til barn med foreldre som har samfunnskritisk jobb. 

• Barnehage: 170 barn får dagtilbud. Uten oppdaterte tall fra de private barnehagene 

• CAN-pasientene er kommet hjem 
• Vann og avløp: har organisert ansatte i to team, reduserer fare for smitte. Driftssentralen går 

som normalt. 

• Renovasjon: har organisert ansatte i team. Har fokus på avfallshåndtering. Beredskapsplan, 
god dialog med leverandør. Har redusert åpningstid på ISI til klokken 17.00. 

• God dialog med Budstikka. Vektlegge sårbare grupper – løfte frem hjelpenummer.  

• Personalpolitiske retningslinjer: oppdateres løpende ut fra det som vedtas av regjeringen og 
det som kommer fra FHI. 

 
Oppfølgingspunkter/beslutninger 
• Haug skole – opprettholde tilbudet til barn med spesielle behov. 
• Diverse kommunale tilbud stenges. 
• Kommunedirektør har innkalt til møte om frivillighet 17. mars for å få oversikt og samlet 

plan for organisering. 
• Organiserer eget team for mobilisering av helsepersonell. 
• Oppdatert informasjon til alle folkevalgte sendes ukentlig.  
• Kriseledelsen møtes tre ganger i uken – mandag, onsdag og fredag fremover.  

Pandemigruppen møtes daglig. 
 

 

 



  


