
Referat fra kriseledelsen 
Dato: 23. mars 2020 
Klokken: 13.00-14.15 
Til stede: Arthur Wøhni, Lisbeth Hammer Krog, Ingrid Elfstedt Glendrange 
På telefon/Teams: Erik Kjeldstadli, Kristin Nilsen, Siw Wikan, Svein Finnanger, Eirik Lindstrøm, Hilde 
Stranden-Lystad, Lisa Bang, Bente Rudrud Herdlevær 
 

 

1 Referat  

 Referatet fra 20.03 godkjent  

2 Orienteringer 

 • 161 smittede i Bærum. 500 ansatte i karantene. PLO: 3 brukere og 17 ansatte smittet  

• Legevakten: Roligere for ordinær drift. God kontroll på 116117, 3-5 minutter responstid 

• Smittevernutstyr 
God oversikt i dag, men er avhengig av fortløpende leveranser. Følger opp ift 
innmelding av behov via fylkesmannen og forutsigbare leveranser gjennom 
Sykehusinnkjøp.  

• Fremtidig sengekapasitet.  
Planlegger for økt kapasitet internt og eksternt.  Kontakt med private institusjoner for 
mulig samarbeid. Se på ulike løsninger.  

• Dønski bo og behandling:  
32 døgnplasser nye plasser opprettes i tillegg til 21 KAD-plasser. Klargjøres for bruk. 

• Brakker på legevakt med vann og avløp klart i løpet av dagen 
 

• Utbetaling av tilskudd til idrett og kultur:  
Behandler søknader og utbetaler tilskudd som vanlig, selv om kommunen ikke får 
tilsendt årsregnskaper fra årsmøter (siden disse er utsatt) 
Idrettslagene varsler om vanskelig økonomisk situasjon.  

• Personell: Søknader gjennomgått og fulgt opp. Nytt digitalt verktøy for kartlegging og 
oppfølging tas i bruk 

• Riving av Kommunegården  
Er planlagt for igangsettelse første uke etter påske. Saken vurderes av 
kommunedirektøren ift alternativ midlertidig bruk av lokalene. 

• Folkeansamlinger. 
Mange mennesker i tur- og fritidsområder i helgen. Idrettsanlegg, lekeplasser og 
parkeringsplasser (utfart) med advarsler fra nasjonale myndigheter. 
Følge opp skilting bl.a. av fotballbaner mv. Følge opp nasjonale retningslinjer. 
Fotballmål vil bli låst sammen fom. i morgen 

2 Andre saker 

 Skjenking ved restauranter i Bærum kommune: 
Status er god kontroll og rolige forhold gjennom helgen iflg politi. 
Folkehelsekontoret foretar kontroller.  
Anbefaling: Ingen generell skjenkestopp nå, vi forholder oss til nasjonale retningslinjer. 
Oppfølging: kommunaldirektør velferd 

 

•  

• Samfunnskritiske grupper ift barnehage og skole 
Status diskutert, Ny vurdering neste uke. Avventer nye nasjonale retningslinjer. 

 



ISI – åpningstider. 
Orientering om situasjonen. Flere forhold tilsier at en holder på dagens åpningstider. Kan 
vurdere lørdagsåpent for hageavfall. Kommunedirektøren kommer med notat til 
formannskapet 1.april  
 
Samfunnskritisk funksjon: NAV  
Orientering fra NAV, ved Edel Hegerholm 

• Hovedfokus: 1: inntektssikring, 2: bemanning, 3: sikre viktige samfunnsoppgaver 

• Mer enn 5000 nyregistrerte arbeidssøkere siste uken. 8 % ledighet på landsbasis 

• Dobling i antall søknader om sosialhjelp til NAV Bærum. 

• Over 50 varsler om massive permitteringer 

• Har opprettet to nødtelefoner: sosialhjelpbrukere og arbeidssøkere/permitterte 

• Håndterer situasjonen greit i dag, omdisponerer ressurser og intern opplæring. 

• Behov for å etablere tettere dialog med kommunen for å få hjelp til å bemanne 
helsesektoren. Kommunen tar initiativ. 

 
Samarbeid med kirker og trossamfunn, ved prost Gunnar Næsheim 

• Det tilbys begravelsesseremonier i Bryn og Høvik kirker, to per dag per sted.  

• Det innføres restriksjon på maks 20 pårørende til stede i seremonier, i tillegg åpnes det 
for streaming.  

• Vielser og dåp: det meste utsettes. Hvis dåp: 1 familie, maks 15 gjester til stede 

• Samarbeid mellom kommunen og diakonitjenesten følges opp.  

• Kirken har åpent for sjelesorg ol. hovedsakelig på telefon eller videosamtale. Gjelder 
også sørgesamtaler. Ber de som trenger det om å ta kontakt.  

• Vedrørende konfirmasjoner: Planlagt konfirmasjon i Lommedalen kirke i mai er utsatt til 
høsten. Det planlegges alternativt opplegg for konfirmasjonsleir i sommer slik at 
konfirmasjoner i september forhåpentligvis kan gjennomføres som planlagt 

• Kommunen v/kommunalsjef teknisk initierer møte mellom kommunen, kirken og 
begravelsesbyråene vedrørende kapasitet ifbm gravferder. 

 

9 Beslutninger/ oppfølgingspunkter 

 Oppfølgingspunkter: 

• Invitere kulturråd og idrettsråd til et møte. 

• Oppfølging av skjenkekontroller og eventuelle tiltak 

• Oppfølging av mulighet for diakoni på sykehjem 

• Tettere dialog med Nav for å få hjelp til å bemanne helsesektoren 

• Invitere Kirken og begravelsesbyråer til møte. 

• Ordfører tar initiativ til møte/tettere dialog med næringslivet 

 

 

 


