
Møter KKL 14 mai 
 

 

Til stade: Rune Lid,  Tom Georg Indrevik, June Johannesen, Anne-Merete, Råmund Skjold, Vigleik Brekke, Anne Erdal, Stein Inge Stigen, 

, Line Barmen, Jens Eikås , Sissel Iren Nesse 

På telefon:   
 

Status smitta: 

Møte 09:00    

Punkt til handsaming Beskriving Konsekvensar/Tiltak/vedlegg Konklusjon/ansvar 

Drive-in konserter  

VS_ Godkjenning til 

Drive in konserter i øygarden kommune_.msg
 

Kommer nye føringer nasjonalt 
Torsdag. 

Samarbeid Coronaklinikk 
 

 

 

VS_ Samarbeid 

Koronaklinikk.msg
 

Venter behandling Bergen 

Coronaklinikk – avvikling - 
tilbakemeldinger 

 

Untitled.msg

 

 

Beredskapssjef – 
info\spørsmål 

Nå som rådhus åpnes opp igjen, skal kantiner åpnes 
opp igjen? 
 

 Undersøkes med de som driver 
kantinen og kommer tilbake med 
dato. 

Kartlegging av kapasitet til 
gjenbruk av stellefrakkar 

 

Kartlegging av 

kapasitet til gjenbruk av stellefrakkar.msg
 

 



Viktig informasjon om bruk av 
lokasjonsbasert varsling 

 

Viktig informasjon 

om bruk av lokasjonsbasert varsling.msg
 

 

Anbefalingar knytt til 
gjenopning av 
kontorarbeidsplassar 

 

VS_ 

Dokument_notat med anbefalingar knytt til gjenopning av kontorarbeidsplassar.msg
 

Har nytt møte hvor man går igjennom 
punkter for gjenåpning av bygg 
sammen med smittevernslege, 
tillitsvalgte og vernetjenesten. 
 
Kantine rådhus åpner igjen 18 mai. 
Link til smittevernskurs sendes ut til 
alle tilsette i kommunen. 

Skole - Skyss  

VS_ Skyss.msg

 

Tar dialog med rektorer i forhold til 
elever. Er buss full skal de kunne gå 
hjem og enten ta en senere buss eller 
ta skoledagen digitalt. Reg. som lovlig 
fravær. 

Renhold idrettshaller mm  

VS_ Gjeld reinhald 

av gymsalar i samband med aktivitet på ettermiddag_kveldstid.msg
 

Opprettet informasjonsplakat 
sammen med smittevernslegen som 
skal henges opp i idrettshaller. 
 
Gymsaler holdes stengt frem til 
sommerferie grunnet manglende 
kapasitet for renhold. 
 

SMS 17 mai 16+ aldergruppe. 

200514  SMS på 

nasjonaldagen_docx.msg 

Hugs smittevernreglane og hald god 
avstand til kvarandre! 
Program 17 mai: 
www.oygarden.kommune.no 
God nasjonaldag frå Øygarden 
kommune! 
 



17 mai program  

17_ mai program og 

kransenedleggelse.msg 

Kommunen går ikke ut med noen 
tidspunkt for kransenedleggelse på 
lokasjoner. 

Levering av smittevernutstyr 
til kommuner på rammeavtale 
med Norengros KJ Brusdal 

 

VS_ Levering av 

smittevernutstyr til kommuner på rammeavtale med Norengros KJ Brusdal.msg 

Forsetter bestilling på munnbind, 
kansellerer bestilling av 
engangsfrakker 

Bergens friluftsråd – info 9 utedo på Øygarden. 
4 bare tilgjengelig fra båt. 
5 fra land. 
 
Alt går i septiktanker og tømmes i faste intervaller (1 
gang i uken på de mest populære og en gang per 2 
uker resten). Renhold utføres samtidig. 

 Gi tilbakemelding om at vi kan være 
med på fellesavtaler i forhold til bruk i 
forhold til eksterne leverandører. 
 

    

 


