
Møte KKL 24.mars kl 0800 

Til stade: Rune Lid, , Tom Georg Indrevik, , June Johannesen, Råmund Skjold ,Line Barmen, Anne Erdal,  

På telefon:, Vigleik Brekke Sissel Iren Nesse, Anne Merete 

Kort info: 

 

 

Status smitta: 

 

Punkt til handsaming Beskriving Konsekvensar/Tiltak Konklusjon/ansvar 

Kollektivtransport Gått over til sommerruter. 
Må gi beskjed viss bussene er for fulle. Gi beskjed til de så settes flere 
busser opp. 
 

  

Elever i Videregående Kommuner oppfordres til å følge opp elever med særskilte behov. 
 
Yrkesfag, får ikke nok undervisning, sees på mulighet for unntak. 

  

Politisk arbeid i 
fylkeskommunen 

Går videre som «normalt». 
Inkludere tannhelsetjenesten i forhold til utstyr mm. 

  

Tiltakspakke Vil sannsynligvis komme en pakke tilsvarende det som var under 
oljekrisen. 
 
Lage lokale planer som kan knyttes opp mot nasjonale planer. 

  

Helsearbeider og 
hytteforbud 

Mulighet for unntak. Se epost. Vigleik formulerer svar.  
Kenneth tar dialog med søkere. 
 

 

Vigleik - informasjon Kommunestyremøte torsdag. Skal sendes via nettet. 
Legger ut relevant informasjon på våre nettsider. 

  



Stenging av idrettsanlegg mm lagt ut og informert frivillige organisasjonar 
om kva vi ville gjøre. Gjort i samarbeid med Kultur. 

Regjeringen – 
Pressekonferanse 

Forholder oss til 16:00 som tid for pressekonferanse hvis ikke annet blir 
sagt. 

  

Kontaktinformasjon 
eningsledere – info 

Feil versjon av lista vart delt ut, oppdatert liste tilgjengeleg i ettertid.  
 

  

Produksjon vester – info Kan startes produksjon på kort tid. Til bruk ved «vakthold» stengte 
fasiliteter. 

  

Sissel – info Hjemmekontor. Ca 210 skal ha\få tilgang. Utstyr gjøres klart fortløpende 
og kan hentes på rådhuset nede i første etasje. Informerer bruker når de 
kan hentes. 

  

Helse – info Vikarinnhenting, sjekkliste opplæring. Er dette på plass på alle 
institusjonar? 
Vaktbytte, informasjonsoverføring frå et skift ti et annet. 
Vaktmestertjenesten og IKT, tilganger går som vanlig. Er dette riktig med 
tanke på at pårørende ikke har tilgang. (i henhold til smittevern) 
 
Forfatte informasjon som skal ut til eningsledere i forhold til rutiner til 
besøk institusjoner for annet personell. Forfattes av Vigleik og 
smittevernslege. 

  

Barnehager Bruker mye personell i løpet av en uke slik at alle skal få like mye fri 
istedenfor å tenke mest på smittevern. Sendt ut epost om. 
Bør følges mer opp. 

  

Smittevernslege – info 3 nye smittede. 18 totalt.   

Spørsmål til kommune 
som utleier 

Fått spørsmål om vi kommer til å kutte ut\ned husleie for våre leietakere. 
 

  

    

    

    

    

    

    

    



Møte 14:00    

Punkt til handsaming Beskriving Konsekvensar/Tiltak Konklusjon/ansvar 

    

Utstyr henvendelser - 
helse 

Innkjøp får masse henvendelser, hvordan er utstyrssituasjonen? 
Ikke alt vi får tilbud om er godkjent til bruk. 

Viktig av man bare kjøper 
godkjente produkter fra 
anerkjente leverandører. 
 
Per nå er det ikke noen akutte 
behov. 

 

Rutiner desinfisering Se dokument fra Vigleik Vigleik går igjennom teksten 
med smittevernslegen. 

 

Skuler – elever med 
avlastningsbehov  

Vanskeleg for skular å betjene ulike avlastingsbehov  og 
undervisingsplikter/ tilsynsplikter? Jamfør telefonen din. 

Alle rektorer har blitt bedt om å 
følge opp barn med spesielle 
behov slik at de får det de har 
rett på. 

 

Ansatte med særskilte 
behov 

Dilemma med mange ansatte på jobb og barn med særlige fysiske behov.   

Behandling av spesielle 
saker 

Sendes inn til beredskap også blir de behandlet i fellesskap. (Enkeltvedtak)   

Golfklubb - Status Eier har ikke stengt men golfklubb har «stengt».  
Kommuneoverlege og smittevernslege tar en berfaring. 

  

Informasjon ut i dag – 
Info 

Lager sak om hva regjeringen går ut med i dag klokken 16. 
Rutiner legges ut (smittevern) 
Oppdaterer om smittetilfeller som vanlig. 

  

Ipad på institusjoner – 
status 

Er sendt ut til flere institusjoner.  
Når alt er i orden og utstyr tas i bruk, kan vi lage en «gladsak» til 
hjemmesiden. 

Grethe Oen ser på det å lage en 
manual i forhold til bruk, 
spesielt med tanke på 
GDPR\personvern og bruk. 

 

Fjell ungdomsskule – info Elev (sannsynligvis) delt grov film inn i et google classroom. Jobbes med å 
finne ut hvem som delte video. 

Er det sendt avvik i Compilo?  

Foldnes skule – info Lærer innlagt med lungebetennelse.   



Koronaklinikken – info Klar til bruk.  3 etasje LMS er valgt som lokasjon.2 av av plassene er isolat.  
10 rehab plasser må tas i bruk ved behov. Sendes skriftlig hvorfor denne 
løsningen er valgt.  

Tas opp igjen i 25.03 
morgenmøte i KKL. 

 

Etisk komite Hvis ting eskalerer må man etablere en etisk komite.   

IKT – status smittevern Bruker pdd ikke hansker.  Får av kommuneoverlege.   

 


