
Referat fra kriseledelsen   
Dato: 25.03.20  
Klokken: 13.00-14.00  
Til stede: Bente Rudrud Herdlevær, Lisbeth Hammer Krog, Siw Wikan, Brita Holmen  
På telefon/Teams: Kristin Nilsen, Gunvor Erdal, Svein Finnanger, Erik Kjeldstadli, Eirik Lindstrøm, 
Frantz Leonard Nilsen, Lisa Bang, Arthur Wøhni  
Gjester: Erik Førland, Siv Herikstad, Mari Hagve, Merete Dypfest Holst  
  

1  Orienteringer  

  • 191 smittede. 500 ansatte i karantene. PLO: 3 brukere i boliger og 4 i hjemmeboende 
er smittet. 87 brukere i karantene  
• Legevakt: 116117, god tilgjengelighet. Det er behov for et stort og mer egnet telt for å 
redusere smittefare.   
• Annet: Vurderer behov for luftveispoliklinikk  
• ISI: Det ses på mulighet for å få til utvidet åpningstid bl.a. levering av hageavfall på 
lørdager. Opprettholder dagens tilbud enn så lenge.  
• 86 søkere tilbud jobb etter 2 utlysninger på Finn, herunder 27 sykepleiere, 22 leger, 13 
sykepleierstudenter  
• Koronatelefon og e-post flyttes til Kunnskapssenteret fra fredag  
• Det jobbes med kontinuitetsplaner i tjenestene  
• Det jobbes med scenarioplanlegging sammen med Pandemigruppen.  
• Fra HR:   

Notat om ulike forhold tilknyttet arbeidsgiverpolitikk oppdateres hver tredje dag på 
Yammer. Avtale mellom KS og hovedsammenslutningene med bestemmelser om 3 dagers 
varslingsfrist turnus, og utvider mulighet for overtid og lengre vakter. Bærum kommune 
tar i bruk avtalen. Det lages informasjonsskriv til tjenestene om hvordan dette tas i bruk  

2  Andre saker  

  Orientering: håndtering av sårbare barn og unge  
  
Barnehage:  

• 364 barn får tilbud i barnehage  
• Alle foreldre blir oppringt for å høre hvordan det går og om det er behov for bistand  

Skole:  
• Hjemmeundervisning fungerer godt.   
• Ny videokonferanseløsning klar hvor man kan ha lærer til elev-samtaler (en til en).   
• Hjertetelefon og miljøtelefon brukes av et fast antall elever ver dag  
• 400 elever i dagskole  
• Det vurderes å utvide dagtilbud, vurderinger gjøres ut fra sosioøkonomiske forhold, 
utenforskap og psykisk helse  
• Det er vanskelig med hjem man ikke kommer i kontakt med og elever som ikke logger 
seg på hjemmeundervisning. Det er 14 elever får man ikke kontakt med.  

  
Barnevern:  

• Har satt krisestab, styrer i henhold til egen beredskapsplan.  
• Det er forsvarlig drift og daglig rapportering fra alle i krisestab  
• Det er en nedgang i meldinger til barnevernstjenesten, dette er svært bekymringsfullt  
• Hevendelser til konsultasjonstelefon er det samme som før, men meldingene som 
kommer inn er veldig alvorlige. Økning i antall konfliktsaker  
• Familievernkontoret åpner igjen i morgen  

  
Helsetjenester barn og unge:  



• Sykepleiere er omdisponert i henhold til beredskapsplan   

• Det er drift på alle helsestasjoner  
• Få konsultasjoner, mest per telefon.  
• Jordmortjeneste, har normal drift  
• Helsestasjon for ungdom er i drift, konsultasjoner på telefon   
• Rusforebyggende team er i drift  
• Psykisk helseteam er i drift. Forventer økt trykk.  
• Ergo/fysio har telefonkonsultasjoner. Direkte kontakt ved nødvendig helsehjelp.  

  
Tiltak næringsliv mv – foreløpig orientering  

• Det arbeides med en skisse som skal være klar til Formannskapsmøtet 1. april.   
• Spørreundersøkelse fra handelsstanden og næringsforeningen tas med i arbeidet.  

3  Beslutninger/ oppfølgingspunkter  

  • Til dagsorden mandag: Bærum Næringsråd og prost Næsheim deltar  
• Til dagsorden onsdag: personalpolitikk  

o Det jobbes med informasjon til pårørende hvis pasient på institusjon blir 
smittet  
o Definisjon av kritisk personell for ansatte i Bærum kommune: 1 liste med 
samfunnskritiske funksjoner og 1 liste med funksjoner i stillinger knyttet til 
håndtering av utbruddet av korona.  

• Telt anskaffes sammen med Røde Kors.  
• Det utarbeides rutiner for informasjon ved smitte på sykehjem  

   

 


