Møter i kriseledelsen – koronautbrudd
Dato: 20. mars 2020
Klokken: 12.00-13.50
Til stede: Erik Kjeldstadli, Lisbeth Hammer Krogh, Brita Holmen, Kjell Are Hansen, Ingrid Elfstedt
Glendrange
På telefon/Teams: Kristin Nilsen, Eirik Lindstrøm, Svein Finnanger, Siw Wikan, Lisa Bang, Grete Syrdal,
Bente Rudrud Herdlevær, Frantz Leonard Nilsen
Referatene loggføres i CIM etter møtene. Referatene sendes ut til møtedeltakerne på e-post via CIM.
Referat fra møtet 16. mars
Gjennomgang av referatet.
Referater fra møtene legges fra nå av på Teams.
Orienteringer
Det ble orientert kort om følgende tema:
Fra pandemigruppen:
• Smittesituasjonen.
107 smittede. 7 innlagt fra Bærum på Bærum sykehus.
Tester ca.110 pr dag ved legevakten og ambulant primært syke i sykehjem/omsorgsboliger og
helsepersonell
• Telefon- og eposthenvendelser.
Litt færre på Koronatelefonen. Etterslep på eposthenvendelser.
Mer normalisert telefontid 116117. Men fortsatt noe lengre enn mål.
• Smittevernutstyr.
Fortsatt nok utstyr. Det arbeides kontinuerlig for sikre videre tilgang i samarbeid mellom
Folkehelsekontoret og anskaffelse
• Organisering av Korona-arbeidet i kommunen
Arbeidet er godt i gang.
Omdisponering av personell.
Organisert egne grupper for å sikre omdisponering av personell og ta imot henvendelser fra
helsepersonell som har svart på annonsen. 200 har begynt i pleie og omsorg denne uken.
Kontaktpersoner i HR, DigIT og eiendom
• Retningslinjer for arbeidstid og andre arbeidstakerspørsmål.
HR har utarbeidet eget notat om arbeidstakerforhold bl.a. arbeidstid.
Kriseledelsen får orientering neste uke
• Situasjonen i de ordinære tjenestene.
Kommunaldirektørene orienterte om situasjonen i tjenestene.
Tjenestene har god oversikt. Flere avgir personell til de samfunnskritiske tjenestene.
Skolene melder om god oppstart av digital undervisning.
Skoler og barnehager tar imot barn av samfunnskritisk personell og barn som trenger tilbud.
369 i barnehager. 190 i skolene
• Dialog og samarbeid med frivillig sektor.
Kontakt med de største organisasjonene.
• Kommunikasjon.
Eksternt og internt i ulike kanaler. Kommunens hjemmeside oppdateres fortløpende. Egen
side for «Nytt fra Bærum» som gir fortløpende informasjon.
Videofilmer fra besøk på Legevakten og barnevernsvakten har gitt over flere tusen visninger
• Opprettelse av to nye telefoner: Seniortelefonen og psykisk helse.
• Økonomi. Det legges frem sak for FSK 1.april. Samarbeid med storbyene og KS.

•
•

•

Status fastlegene: 25 fastleger i karantene. Ingen testet positivt. Bemanner kontorene i to
team – noen på hjemmekontor og noen på fastlegekontoret. Dette sikrer drift.
Det er laget følgende rigg for kriseberedskap knyttet til felles-tjenester: Opprettet 8 team ift
bemanning, omdisponering av personell, arbeidstakerspørsmål, DigIT, eiendom, økonomi og
oppfølging av nasjonale retningslinjer.
Beredskap. Rapportering til Fylkesmannen to ganger pr uke.
Kommunene melder om de samme bekymringene bl.a. utstyr

Beslutninger/oppfølging
•
•
•
•

Kriseledelsen følger opp de samfunnskritiske områdene i møtene frem til påske og inviterer
inn relevante fagpersoner og eksterne deltakere.
Politisk nivå må sikres relevant informasjon.
Formannskapet 1.april holdes som møte i Teams.
Kommunen fortsetter dialog med russen. Avventer nasjonale retningslinjer ift russeferiring.

Neste møte mandag 23.mars kl 13.00.

