Referat fra kriseledelsen
Dato: 30. mars
Klokken: 13.00-14.00
Til stede: Erik Kjeldstadli, Lisbeth Hammer Krog, Ingrid Elfstedt Glendrange
På Teams: Brita Holmen, Arthur Wøhni, Siw Wikan, Frantz Leonard Nilsen, Gunvor Erdal, Hilde
Stranden-Lystad, Lisa Bang, Eirik Lindstrøm, Bente Rudrud Herdlevær, Kristin Nilsen, Svein Finnanger
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Referat fra møte 27. mars
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Orienteringer
Fra pandemigruppen:
• Smittede: 246 bekreftet smittet.
• 14 innlagt på Bærum sykehus, 11 fra Bærum
• 1 dødsfall ved Bærum sykehus, det første dødsfallet i Bærum
• Testkapasitet: rolig
• Legevakt: god tilgjengelighet. 116117 har 2 minutter responstid.
• Bærum sykehus har fortsatt god kapasitet
Fra fellestjenestegruppen:
• Det jobbes med å få på plass iPad til konsultasjon og for kommunikasjon mellom
brukere og pårørende. 50 iPader ute i løpet av morgendagen.
• Avtale med OsloMet og VID utarbeides ila dagen
• Det jobbes med ferieplanlegging for påske og sommer
Fra kommunaldirektørene:
• 11 smittede brukere av tjenester
• 3 utskrevne pasienter fra sykehus lagt inn på Solvik: Det er gode rutiner for
mottakelse av disse, og informasjon til andre brukere på Solvik om dette.
• 30 ansatte i PLO smittet, gjelder også ansatte med annen bostedskommune enn
Bærum kommune
• 1 HESO smittet tilknyttet et fastlegekontor. Tiltak: Kontoret er stengt.
• Samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp – utkast legges frem onsdag
• Teknisk: drift som normalt
• ISI åpent lørdag for hageavfall: 240 besøkende. Dette fungerte bra.
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Fra kommunikasjon:
• Det lages informasjon om aktiviteter og alternative utfartssteder for påsken denne
uken
Andre saker
• Innspill til påskeberedskap
o Interne ressurser
o Samarbeide med eksterne aktører
o Oppfordring til grunnbemanning – det kommer tøffere tider
o Møte i kriseledelsen 8. april, vurderer videre plan for påske
•

Tiltakspakke næringsliv - Bærumspakken
o Gjennomgang av forslag
o Sendes ut til Bærum næringsråd for innspill i morgen
o Plan om politisk behandling i FSK 15. april

•
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Barnehage – status og sårbare grupper
o Utsatte barn: barnehagene har kontakt med foreldre
o Kontakt med barnevern og helsetjenester barn og unge vedrørende barn
som har behov for tilbud
o Forskrift: klageadgang dersom det ikke gis tilbud om barnehageplass på
bakgrunn av barnets behov
o Psykisk helsetjeneste barn og unge – åpent også i helligdagene, vurderes

Beslutninger/ konklusjoner
Til oppfølging
• Det må jobbes med en alternativ plan for å gi støtte til PLO, for å erstatte
barnehageansatte som flyttes tilbake til barnehagene når disse utvider tilbudet
• Team ressursallokering ser på mulighet for å omdisponere andre ansatte i Bærum
inn i PLO
• Vi følger opp prinsipp ift arbeidsted for ansatte. Kun et tjenestested eller flere.
Kommer tilbake til dette i løpet av uken.

