
Referat fra kriseledelsen   
Dato: 27. mars  
Klokken: 13.00-14.30  
Til stede: Arthur Wøhni, Lisbeth Hammer Krog, Siw Wikan, Ingrid Elfstedt Glendrange  
På telefon/Teams: Erik Kjeldstadli, Bente Rudrud Herdlevær, Kristin Nilsen, Lisa Bang, Frantz Leonard 
Nilsen, Brita Holmen, Hilde-Stranden Lystad  
  

1  Referater  

  Referater fra mandag 23. mars og onsdag 25. mars godkjent  
  

2  Orienteringer  

  Fra Pandemigruppen:  
• Smittede: 218 totalt, 8 av disse brukere av kommunale tjenester, 24 ansatte i PLO  
• Karantene: 99 pasienter, 380 ansatte i PLO  
• Legevakt: Nytt telt satt opp, fungerer bra. Fortsatt god kontroll på 116117. Det 
gjennomføres 35 testinger i dag.  
• Smittevernutstyr: Ikke kritisk pt, men nye retningslinjer fra Hdir for fordeling av utstyr 
er krevende. Tannhelsetjenesten har mye smittevernsutstyr, kommunen tar kontakt for å 
få tilgang til dette.   

Fra Fellestjenestegruppen:  
• Team for koronatelefon og e-post og testing på hjul – team 1 og 2 er flyttet til 
Kunnskapssenteret  
• Det er rigget et opplegg for bestilling av ressurser i organisasjonen  
• Det vil bli lagt ut ny stillingsutlysning etter sykepleiere  
• Det jobbes med å formalisere en avtale mellom kommunen og VID og OsloMet mht 
bruk av studenter  
• Det er bedre stabilitet og høyere sikkerhet på IT-systemer  
• Det jobbes med videoløsning på sykehjem og i omsorgsboliger for bruk mellom 
pasienter og pårørende  

Fra kommunaldirektørene:  
• Skjenkekontroller er gjennomført, og vil fortsette i helgen  
• ISI: det åpnes for å ta imot hageavfall på lørdager  
• Orientering fra møte med SmartCity Bærum, NHO, Energy Valley og Handelsstanden. 
Det jobbes med tiltakspakke for næringsliv  

3  Andre saker  

  Orientering - Sårbare grupper: Psykisk helse og rus, Grete Syrdal og Hilde Rosenlund  
• Orientering om prioriteringsnotat fra Helsedirektoratet  
• Det er etablert et godt samarbeid med Vestre Viken  
• I BUP: følges de sykeste opp som før  
• Lovpålagte tjenester driftes som før, smittevernhensyn er ivaretatt.  

  
Orientering: status økonomi, Ove Myrvåg  

• Det er stor usikkerhet rundt de økonomiske effektene av Covid-19  
• Foreløpig god likviditet  
• Forvaltningsfond og pensjonskassen har store tap i aksjeporteføljen  
• Inntektstap knyttet til: skatt, foreldrebetaling, kultur/idrett, parkering  
• Økte kostnader knyttet til: sosialhjelp, økt drift HESO/PLO, kjøp av smittevernsutstyr, 
drift DigIT  

  
  



Orientering: Kultur og frivillighet, Berit Inger Øen og Mona Rafn  
• Har kartlagt og koordinert tilbud og ressurser hos frivillige organisasjoner  
• Norsk folkehjelp og Bærum Røde Kors: har god rigg og er på tilbudssiden for å bistå 
kommunen ved behov  
• Det er behov for avklaring av tilbud om trygghetstelefoner i påsken, mobilisert av 
frivilligheten. Oppfølging: kommunaldirektør velferd  
• Intensjonsavtale med Norsk folkehjelp om mer formelt og tettere samarbeid. 
Beslutning: Oppdrag om å lage utkast til avtale gis til Mona Rafn og Berit Inger Øen.   

  
Orientering fra møte i Lokal Redningssentral (LRS)  

• Opprettholder normal beredskap  
• Økt fokus på skogbrannfare  
• Politi, brann, Asker, Oslo og Bærum må samarbeide for en felles plan i påsken 
vedrørende utfartsområder osv. Kommunene må mobilisere slik at nasjonale 
retningslinjer overholdes. Det er behov for prioritering av personell for oppfølging i 
kommunene.   
• Det er behov for tydelig felles informasjon til befolkningen  

  
Bekymring for sosial uro  

• Det er behov for å gå ut med budskap om dette – å mobilisere for den gode dialogen  
  

4  Beslutninger/ konklusjoner  

  • Aksjonspunkter:   
o Kommunen rapporterer tilbake til Helsedirektoratet om krevende 
retningslinjer for fordeling og utlevering av smittevernsutstyr  
o Asker, Bærum, Oslo, brann og politi jobber frem felles informasjon om påsken 
som trykkes i Budstikka, Aftenposten og Røyken og Hurum blad.  

• Kulturhuset er stengt frem til august. Ombooking eller avbestilling av konserter 
fortsetter. Må samtidig ha en viss beredskap på eventuell åpning tidligere, og vurdere 
hvordan publikum kan gis kulturtilbud frem til august.  
• Kommuneoverlegen går ut med informasjon – oppfølging av nasjonale retningslinjer, i 
samarbeid med kommunikasjon  

  
 


