Referat fra kriseledelsen
Dato: 26. mai 2020
Klokken: 14.00-14.45
På Teams: Erik Kjeldstadli, Kristin Nilsen, Arthur Wøhni, Lisbeth Hammer Krog, Siw Wikan, Lisa Bang,
Brita Holmen, Frantz Leonard Nilsen, Eirik Lindstrøm, Gunvor Erdal, Hilde Stranden Lystad, Ingrid
Elfstedt Glendrange, Erik Førland, Svein Finnanger
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Referat fra møte 19. mai
Ingen kommentarer til referatet.
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Orientering fra pandemigruppen
• Det er ingen nye smittede i Bærum på 14 dager. Status:
o Ingen smittede brukere på sykehjemmene
o 2 smittede brukere i hjemmebaserte tjenester
o 8 smittede ansatte
• Smittesporingsarbeidet er gjennomgått og rigget bedre enn tidligere. Kan skalere opp
ved behov.
• Testing: 30-40 tester per dag den siste uken
• Teststasjon på Fornebu åpner i dag
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Orientering fra kommunaldirektør samfunn
• Fleridrettshaller og svømmehaller er åpnet for idrettslag
• Drift som normalt på teknisk, det planlegges for økt tilstedeværelse på kontorene
fremover
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Orientering fra kommunaldirektør organisasjon, styring og utvikling
Vedtak om gjenåpning av tjenester:
• Ungdom og fritid (aktiviteter knyttet til klubber)
• Hverdagsrehabilitering
• Hukommelsesteam
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Kommunikasjon
• Sluttrapport for Vallerhjemmet legges frem i morgen
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Andre saker
Orientering om oppfølging sårbare barn og unge, ved Erik Førland
• Helsesykepleiere skolehelsetjeneste: har fått tilbakeført flere stillinger. Alle skolene har
tilgjengelig ressurs, 12 skoler mangler kjent helsesykepleier.
• Det er startet kartlegging av hvilke sårbare barn og unge som må følges opp fra nå og
gjennom sommeren. Kartleggingen samordnes mellom relevante tjenester. Det
nedsettes egen arbeidsgruppe som skal lage konkrete tilbud for oppfølging av sårbare
barn og unge gjennom sommeren.
• Kommunen har henvendt seg departementet vedrørende statlig tilskudd øremerket
tiltak for sårbare barn og unge, det er behov for ytterligere avklaring vedrørende
mulighet for å få tilskudd. Kriseledelsen gir kommunalsjef skole og barnehage fullmakt til
å etablere tiltak innenfor rammen 3-5 millioner kroner
• Åpen barnehage er vurdert, men det er ikke behov for dette foreløpig

Risikovurdering for sommeren når det gjelder sommerberedskap og ungdomstiltak
• SLT-koordinatorene lager fullstendig oversikt over tilgjengelige tilbud for barn og unge
gjennom sommeren
• SLT-koordinatorene ønsker også å være mer oppsøkende overfor ungdom gjennom
sommeren
Orientering om lokal praksis for besøk på sykehjemmene
• Eksisterende retningslinjer praktiseres ulikt mellom institusjonene
• Det kom nye råd fra FHI 13. mai, som gav mulighet for å treffe pårørende
• Kommunen har vært i kontakt med HDIR, som sier at ny veileder for besøk kommer i
morgen eller torsdag
• Institusjonsledere samles for lik praksis for besøk og trygge lederne med klare rammer
og god faglig informasjon
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Vallerhjemmet – oppfølging av rapport
• Rapport presenteres i formannskapet 27. mai klokken 10.00
• Politisk sak om rapporten behandles i
o BIOM 3. juni
o formannskapet 10. juni
o kommunestyret 17. juni
Beslutninger/ konklusjoner
• Kriseledelsen gir kommunalsjef barnehage og skole fullmakt til å etablere tiltak for
sårbare barn og unge innenfor rammen 3-5 millioner kroner
• Oppfølging av sårbare barn og unge i kriseledelsens møte 16. juni, kommunalsjef skole,
barnehage og barnevern inviteres inn
Kommende møter i kriseledelsen:
• 2. juni, klokken 09.00-11.00
• 16. juni

