
Referat fra Kriseledelsen 
Dato: 10.juni   
Klokken: 10.00 - 11.30   
 
På telefon/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, 
Siv Herikstad, Erik Førland, Mari Hagve, Stig Høstmark Kvande, Merethe D. Holst, Grete Syrdal, Svein 
Finnanger 
 

1 Agenda og referat Ansvar 

 Ingen kommentarer til referatet fra 2 juni. 
 

 

2 Orientering fra Pandemigruppen  

 • 1 nytt tilfelle denne uken, totalt 421 smittet i Bærum kommune.  

• Stabilt nivå på testing 30 – 50 pr dag 

• Testing økt til 109 den 9. juni 

• Koronatelefonen har gjennomsnittlig 80 pr døgn, økte til 308 den 9. juni 
 

 

3 Orientering kommunaldirektør Samfunn  

 Russefeiring/ offentlige uteområder 

• Få henvendelser. Utfartsparkeringene holdes stengt til den 15. juni 

• Idrettsanleggene går bra 

 

4 Orientering fra Operativt kriseteam – fellestjenester   

 • Langtidsplanlegging og bemanning presenteres i neste møte 
 

 

5 Kommunikasjon   

 • Se oppfølgingspunkter 
 

 

6 Andre saker   

 Sårbare barn og unge, tiltak og oppfølging - sommerberedskap 
Presentasjon v/ Erik Førland og Siv Herikstad 
Fem innsatser:  

o Gi en til en oppfølging til enkeltbarn gjennom sommerferien 
o Sommeraktiviteter til barn og unge 
o Dagaktiviteter til barn med tilretteleggingsbehov 
o Sommerjobb for ungdom 
o Forkurs for elever i overgang ungdomsskole – VGS 
o Kostnad på mellom 1,4 – 1,7 mill. 
Presentasjonen følger referatet. 

 
Status fra barnevernet, orientering v/ barnevernsjef Mari Hagve 

• Barneverntjenesten satt krisestab 12.3.20 og ledes fortsatt gjennom denne. 
Beredskapsnivået er noe nedskalert på nåværende tidspunkt iht. ukentlige 
risikovurderinger og smittesituasjon i befolkningen.  

• Det følges beredskaps- og pandemiplaner for tjenesten, nasjonale føringer 
for barnevern under pandemien, bemanningsplaner, struktur for 
internkommunikasjon til ansatte, forsvarlighetsvurderinger i alle saker og 
modell for kvalitetssikring i alle avdelinger 

• Det gjennomføres jevnlige øvelser på krisescenario rød og gul 

 



• Tett samarbeid med andre instanser og nasjonale barnevernmyndigheter 
 

Oppfølging av barn og unge i barnevernet: 

• Jevn tilstrømning av bekymringsmeldinger til barneverntjenesten gjennom 
hele perioden 

• Foreløpig ingen økning i antall bekymringsmeldinger etter gjenåpning av 
barnehager og skoler 

• Tidsvis høyt antall telefoniske henvendelser og konsultasjoner 

• Ingen økning i akutte plasseringer eller andre inngripende barneverntiltak 

• Noen tilpasninger i oppfølgingen av barn og familier er fortsatt nødvendige 
av hensyn til for eksempel familier i karantene og risikogrupper, men det er 
gjennomført fysiske møter og annen ordinær barnevernfaglig oppfølging 
gjennom hele perioden 

• Sommeren planlegges med beredskap for ordinær kapasitet og 
døgntilgjengelighet i barneverntjenesten 

 
Orientering om helsetjenester barn og unge og situasjonen for helsesykepeleiere 
v/ seksjonsleder Merete D. Holst 

• 79 ansatte helsesykepleiere ble omdisponert i tidlig fase, 16 er fortsatt 
omdisponert 

• Alle helsestasjoner er åpne med noe redusert tilbud fra 0 – 5 år 

• Stor pågang til helsestasjon for ungdom, og psykisk helse 

• Drop-in tilbud helsestasjon for ungdom åpner igjen fra uke 25 

• Alle skoler har tilgjengelig helse-sykepleier men 13 skoler har pt redusert tilbud 

• Det har vært god tilgjengelighet for ungdom, men det signaleres at ikke alle 
barn har fått helsehjelp i tråd med nasjonal faglig retningslinje og at det blir 
viktig å gå igjennom hvilke barn som nå trenger ekstra oppfølging.  

 
Beredskap – orientering v/ SLT-koordinator Stig Høstmark Kvande 

• Gjennomfører faste mandagsmøter mellom politiet og kommunen gjennom 
sommeren. 

• Politiet øker sin tilstedeværelse gjennom sommeren 

• Securitas er til stede for Natur og idrett og Vei og trafikk 3 timer pr døgn. 

• Handelsstanden har reduserte inntekter og tar seg ikke råd til å betale for 
Securitastjenester. Det er satt av midler hos Vårt Sandvika for å ivareta 
handelsstanden i koronatiden. 

• Utekontakten vil i samarbeid med Røde Kors opprette ulike tiltak for ungdom 
gjennom sommeren. Ressurser i utekontakten dekker liten del av døgnet. 

 
Teststasjon – åpningstider, tilgjengelighet og behov for omdisponerte – 
presentasjon v/ Grete Syrdal 

• Anbefaler å gå ned til grønn sommer-turnus for teststasjon Fornebu samt 
reduserer ytterligere ifh til helger 

• Opprettholder tilbudet med testbil 

• Spyttprøvetester tidligst ferdig etter sommeren/september. 

• Ønske om å satse ytterligere på ekstern innleid personell. 
 

Besøksrutiner ved sykehjem 

• Fornøyde beboere, familie og ansatte etter gjenåpning av besøkstilbud. 

• Økning i besøk utover i ukene. 



• Det tar tid å følge opp besøksrutiner. Det vurderes å benytte frivillige eller 
studenter i sommerjobb. 

 
Vallerhjemmet: 

• Ingen smittede brukere eller ansatte 

• 15 pasienter pt. 

• Tildelingskontor og Bærum sykehus melder om stort behov for korttidsplasser 

• Kriseledelsen gir sin tilslutning til å åpne avdeling A og B til korttidsopphold og 
rullerende plasser fra mandag uke 25. 

• Kommunalsjef presenterer langtidsplan for utvidete plasser i neste møte i 
Kriseledelsen. 

• Avdeling C skal benyttes for å sikre dagtilbud, eget besøksrom og garderobe. 
 

Solvik 

• Går over til normaldrift 
 
Dønski 

• Toppen står i beredskap med 15 mottaksplasser av smittede fra Bærum 
sykehus 

• Svingen benyttes til korttid 
 

4 Oppsummering – beslutnings- og oppfølgingspunkter.  

 Oppfølgingspunkter: 

• Kommunalsjef presenterer langtidsplan for utvidete plasser i neste møte i 
Kriseledelsen 
 

• Det foretas en gjennomgang av hvilke barn og unge som ikke har fått 
oppfølging i tråd med nasjonal faglig retningslinje. Kommuneoverlegen deltar i 
arbeidet og det presenteres en status i møte 18 juni. 
 

• Oversikt av tiltak for barn og unge gjennom sommeren deles på kommunens 
nettside og i media. Oppfølging i møtet 23 juni. 
 

• Følge opp overfor Fylkesmannen fordeling av midler til iverksetting av tiltak for 
barn og unge. 
 

• Kapasitet og beredskap til å teste gjennom sommeren. Mottak av tilreisende på 
teststasjon. 

 

• Kriseledelsens plan legges frem i møte 18. juni 
 

• Forbedringspunkter på referatene. 
 
Beslutningspunkter: 

• Kriseledelsen gir sin tilslutning til å åpne avdeling A og B til korttidsopphold og 
rullerende plasser fra mandag uke 25. 
 

• Referatene fra Pandemigruppen skal publiseres på kommunens nettsider. 
 

• Omdisponerte Helsesykepleiere tilbakeføres fra mandag uke 25.  
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Beslutningspunkter teststasjon Fornebu: 

• Bemanningsbehov tilknyttet ekstra beredskapsaktivitet til testing og telefoni 
dekkes ved grønn beredskap primært gjennom bruk av eksternt rekruttert 
personell 

• Åpningstider gjennomføres som anbefalt frem til 10 august, igangsettes så 
snart som mulig. 

• Forutsatt lav aktivitet, reduseres telefoni og testing i helgene i juli måned 

• Kommunalt ansatte som tilbakeføres, settes på «beredskapsliste» iht 
pandemiplan for å kunne håndtere økt behov (ved enkelthendelser og/eller økt 
smittetrykk) 

 
Kommende møter i Kriseledelsen: 

• Torsdag 18.06 - kl. 12.00 -14.00 
Tirsdag 23.juni- kl. 13.00 -15.00    

 


