
Referat fra kriseledelsen  
Dato: 19.mai.  
Klokken: 13.00-15.00  
 
På Teams: Erik Kjeldstadli, Lisbeth Hammer Krog, Siw Wikan, Bente Rudrud Herdlevær, Arthur Wøhni, 
Kristin Nilsen, Brita Holmen, Frantz Leonard Nilsen, Eirik Lindstrøm, Gunvor Erdal, Siv Herikstad, Erik 
Førland, Grete Syrdal, Christian Holmås Haave, Stein Erik Skilhagen, Hilde Stranden Lystad, Ingrid 
Elfstedt Glendrange, Svein Finnanger 
 

1 Agenda og referat 

 Ingen merknader til referatet fra møtet 12. mai. 

2 Orienteringer 

 Fra Pandemigruppen 

• Retningslinjer for besøk på sykehjemmene gjelder frem til vi får nye nasjonale 
retningslinjer. Ser at det er ulik tolkning og praktisering av retningslinjene.  
Tilrettelegge for lokal praksis inntil nasjonale føringer foreligger. 
 

• Smittede: 
o Få nye smittede, 120 er registrert smittet pr i dag.  
o 10 ansatte smittet hvorav 9 på Vallerhjemmet 
o 5 brukere smittet, ingen på Vallerhjemmet 
 

• Testet 83 gjennom helgen, ingen ny påvist smitte 
o Smittevernutstyr, status grønn 
o Teststasjon Fornebu er klar 21 mai 

 

• Vallerhjemmet 
o Del to av gjennomgangen presenteres mandag 25 mai. Presenteres i Kriseledelsen 

tirsdag 26 mai. Rapportene vil sendes frem i BIOM 3.juni  og formannskapet 10.juni 
og evt. kommunestyret 17.juni  

 
Fra fellestjenestegruppen: 

• Det er krevende å omdisponere ressurser. 

• Turnusene gjelder for perioden fra pinse tom 15 september. 

• Testrigg Fornebu: 
o Riggen er på plass, radiolink og kommunikasjon er oppe fra 20 mai 
o Ønsker elektronisk overføring av testresultatene, DigiT vurderer løsning for dette. 

Beslutning tas i Kriseledelsen. 

• Eiendom følger opp renhold i skole og barnehage, fungerer godt. Avvikene håndteres 
fortløpende. 

• Ajour med levering av flergangs smittevernfrakker fra Bærum arbeidssenter. 
 
Fra kommunaldirektør samfunn: 

• Driften går bra innenfor rammene de har pr i dag. 

• Ansetter sommerhjelper gjennom NAV og Adecco 

• Svømmehallene holdes stengt frem til sommeren, kun åpent for organisert svømme – 
og stupeidrett, egne retningslinjer for bruk.  

• Opprettholder gratis parkering for EL vei og Kadettangen. 
 
 



Kommunikasjon 

• Fokus på nytt kreativt budskap for smitteverntiltak 

• Oppdatering av nettsider mens det er noe roligere 

• Mediehenvendelser tar tid 

3 Andre saker  

 Status gjenåpning av barnehager og skoler  
 

• Barnehager:  
o God fremmøteprosent. Denne uken 93%.  
o Bedret situasjon med justert veileder ifh til kohortinndeling og fleksibel deling av 

personalet. 
o Opplever trygge medarbeidere, få sykemeldt og få gjort krav om tilrettelegging. 
o Barn med spesielle behov får hjelpen de skal ha. 
o Åpningstid 0800 til 1530 til 1 juni. Vurderer utvidelse av åpningstider etter 1 juni 

 

• Skoler: 
o Elevene følger smitteverntiltakene. 
o Fokus på skolestarterne. De skal  møtes ute og de skal lages  filmer for barna og 

foreldre  
o SFO åpningstid til kl. 1600, til 1700 for barn av foreldre med kritiske 

samfunnsoppgaver. 
o Vikarsituasjonen er krevende. 
o Ungdomstrinnet: veilederen for disse gir et annet handlingsrom ifh til digital 

fjernundervisning.  
o Avgangselevene følges spesielt opp. 
o Det er planlagt å avholde 3 ukers forkurs i basisfagene  i samarbeid md VGS. 
o Har fokus på sårbare barn og unge. 

 

• Sårbare barn og unge – hvordan følger vi opp? 
o 12 av 47 helsesykepleiere fra skolehelsetjenesten er fortsatt omdisponert 
o 14 skoler mangler kjent helsesykepleierressurs. 
o Vaksinasjonsprogram gjennomføres. 
o Kommunen søker om 8 mill. til tiltakspakke for sårbare barn og unge.  
o Vurderer deling av ressursbruk for helsesykepleiere 50/50 til omdisponering og 

skole.  
o Hvordan rigge tiltak for sårbare barn og unge i sommer (8 ukers ferie). 

 

• Oppfølging rus/psykisk helse  
o Bevisst på å skjerme brukergruppen, derfor få omdisponerte, primært i 

rådgivningsfunksjoner. 
o Det er godt samarbeid med spesialisthelsetjenestene av de sykeste pasientene.  
o Daglig gitt ut oversikt over alle tjenestene som distribueres (vedlegges referatet). 
o Vurderer fortløpende tjenester som kan gjenåpnes. 

 
Gjenåpning   

• Christian H. Haave presenterte oversikt over forespørsler og gjenåpnede tjenestesteder. 
 

Langtidsplanlegging  

• Stein Erik Skilhagen presenterte nye prognoser og langsiktig bemanningsbehov. 
 
 



Læringspunkter og erfaringer fra pandemiarbeidet – første innspillsrunde  

• Vi legger til rette for å dokumentere læringspunktene som tas vare på inntil videre, og til 
arbeidet med sluttrapport igangsettes. 

 

4 Oppsummering – beslutnings- og oppfølgingspunkter 

 Til kriseledelsen 26. mai: 

• Oppfølging sårbare barn og unge 

• Lokal praksis for besøk på sykehjemmene 

• Mediefokus ifb med rapport Vallerhjemmet 

• Risikovurdering for sommeren når det gjelder sommerberedskap og ungdomstiltak. 
 
Til Kriseledelsen 2. juni: 

• Plan for utvidelse av åpningstider i barnehagene (Erik Førland). 

• Plan for sommertiltak sårbare grupper 
 
Neste møte i Kriseledelsen tirsdag 26 mai. 

 

 

 

 

 


