
Referat fra Kriseledelsen 
Dato: 18.juni   
Klokken: 12 - 13 
 
På Teams: Erik Kjeldstadli, Kristin Nilsen, Arthur Wøhni, Siw Wikan, Lisa Bang, Frantz Leonard Nilsen, 
Eirik Lindstrøm, Hilde Stranden Lystad, Svein Finnanger, Ole Ursin-Smith, Stein Erik Skilhagen 
 

1 Agenda og referat Ansvar 

 Ingen kommentarer til referatet fra 10. juni. 
 

 

2 Orientering fra Pandemigruppen  

 • Fem uker med kun to nye smittede i Bærum, en denne uken og en forrige uke, 
totalt 422. 

• Mange friske i tjenestene, ingen syke pasienter, tre hjemmeboende er syke. 

• Økning henvendelser på koronatelefon og testing, opp mot 100 henvendelser 
per dag 

• Det pågår diskusjon om reduksjon av åpningstid for testing og koronatelefon 
gjennom sommeren 

• Det vurderes å legge opp til mulighet for testbil som kan rykke ut utover 
åpningstid  

• Rigger for god beredskap smittesporing gjennom sommeren 

• Smittevernutstyr: grønt nivå 
 

 

3 Orientering kommunaldirektør Samfunn  

 • Ekstra renhold på toaletter, også de offentlige 

• Opprettholder faste møter med politiet og andre samarbeidspartnere hver 
mandag 

• Securitas er innleid og går faste runder på gjestebrygga og på kadettangen 

• Bærum sportsklubb håndterer parkering på Kadettangen 
Når parkeringsplassen er full stoppes bilene ved dampskipsbrygga 

• Samarbeid med Ungdomstjenesten og Røde Kors ved Fellesverket etablerer seg  
på Lille festplass gjennom sommeren 

• Parkering på Sjøholmen: i samarbeid med politiet er det satt opp fysisk sperring 
langs veien for å unngå feilparkeringer. Eiendom vil se på mulighet for å 
etablere en parkeringsavgift på stedet 

• Kommunen må forberede seg på stort trykk på alle utfartssteder når mange tar 
ferien hjemme 
 

 

4 Orientering fra Operativt kriseteam – fellestjenester   

 • Fokus på bemanning i sommer, spesielt opp mot sykepleiere 

• Vil erstatte egne ansatte med eksterne fra NAV og andre eksterne 

• Det er bekymring ved økt smitte nå som tjenestene er på vei tilbake til normal 
drift 

• DigIT prioriterer arbeid med digital rekvirering av tester 
 

 

5 Kommunikasjon   

 Tre prosjekter på gang: 
o «Metern» til Høie 
o Ungdomsfilm rettet mot og med ungdom 

 



o Kompleksitet knyttet til mennesker og forståelse av smittevern og 
smittesituasjon – lage en presentasjon om dette 

 
Det er laget en film i samarbeid med nødetatene om fremkommelighet for 
nødetatene ved utfartssteder. 
 

6 Andre saker   

 Hvordan sikre kapasitet i sommer og i 2.halvår 2020 - presentasjon v/ Ole Ursin-
Smith - OFT 
Det ble gitt en presentasjon med status for omdisponert personell, samt 
beredskapsplan for renhold og smittevern i sykehjem, skole, barnehager. 
Presentasjonen legges frem for Formannskapet 24. juni. 
 

• Kommunen kan gjennomføre grønn beredskap med en mindre omdisponering. 
Ved gul beredskap vil dette være problematisk. Ved rød beredskap må 
eksterne ressurser hentes inn. 

• Pandemigruppen vil se på kompetanse i lederstøtteteamet 
 
Langtidsplanlegging av bemanning – presentasjon v/ Stein Erik Skilhagen 

• Verktøy og status for arbeid for å møte mangel på helsepersonell. Det 
anbefales å ta verktøyet i bruk i OFT. 
 

Kriseledelsen gir sin tilslutning til det videre planlagte arbeidet. 
 
Kriseledelsen – plan for 2020 

• Kriseledelsen ga sin tilslutning til planen. Planen legges til grunn som en 
overordnet oversikt for det videre arbeidet. 

 
Sårbare barn og unge 

• Det er startet et arbeid med å gå igjennom hvilke barn som nå trenger ekstra 
oppfølging.   

• Helsesykepleierne vil være i økt kontakt med de mest sårbare barna gjennom 
sommeren. 

 

 

4 Oppsummering – beslutnings- og oppfølgingspunkter.  

 Saker til møte 23. juni: 

• Samlet oversikt over gjenåpnede tjenester presenteres i neste møte 23. juni. 

• Møteplan for sommerferien presenteres i neste møte 23. juni. 

• Gjennomgang av overordnet beredskapsplan 
 
Beslutningspunkter: 

• Kriseledelsen – plan for 2020 
Kriseledelsen ga sin tilslutning til planen. Planen legges til grunn som en 
overordnet oversikt for det videre arbeidet. 

 
Kommende møter i Kriseledelsen: 
Tirsdag 23.juni kl. 13.00 -15.00 

 

 


