
Møter KKL 30.mars kl. 09.00 – 10.00 
 

 

Til stade: Rune Lid,  Tom Georg Indrevik, , June Johannesen, Råmund Skjold ,Line Barmen, Vigleik Brekke 

På telefon:Sissel Iren Nesse 

 
Politiet 

ØBR 

Øyvar 

 

Politiet Normal drift. 
5 Corona oppdrag i Øygarden. Brudd på hytteforeskrifter mm. 

ØBR Ingen smittede, 82% tilgjengelig personell. 

Øyvar Normal drift 
  



 

 

Status smitta: 

Møte 08:00    

Punkt til handsaming Beskriving Konsekvensar/Tiltak Konklusjon/ansvar 

Utvidet pass barn Grunnet skiftarbeid er det ønske om utvida tid man kan han barn i 
barnehage\skole for kritisk personale. 

Opprettes rutine for hvem som kan 
få og hvem de skal snakke med. 
Sees på av Rune Lid 

 

Vakt 
turområder\kommunale 
idrettsanlegg 

Jobb for idrettslag? 
Trykke opp vester? 
Bruke frivillige? 

Frivillighetssentralen styrer dette. 
 

 

Bemanning påske.  Bruke vikarpool, se på over helgen. (Mandag) Sees på sammen med punkt 1. 
 

 

Vigleik – Info 29.03 – 2 nye smitta.   

Kartlegging nye 
sengeplasser -  

Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye 
sengeplasser utover dagens plasser i kommunale institusjoner, og 
rapportere til fylkesmennene.  
Se vedlagte brev og Excel-fil 

VS_ Helsedirektoratet 

ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser .msg
 

 

Revidert rutine fordeling 
smittevernsutstyr 

Det har vært en pågående diskusjon om hva som er det mest 
hensiktsmessige måten å fordele smittevernutstyr til kommuner og 
helseforetak.  
Basert på denne diskusjonen er det besluttet å endre den delen av 
rutinen som angår fordeling fra de regionale helseforetakene ut mot 
kommuner og helseforetak.  
 
Rutinen ligger vedlagt og er også gjort kjent for Fylkesmennene og de 
regionale helseforetakene 

VS_ Revidert rutine 

for fordeling av smittevernutstyr.msg
 

 



Beredskap og bemanning Epost fra Bergen kommune ang bemanning 

VS_ Kort prat vedr 

Beredskap og bemanning.msg
 

 

Praksis for helse- og 
sosialfagstudentar 

Fakultetet ynskjer å bidra til å løyse behovet for helse- og sosialfagleg 
personell i helseføretak og kommunar i samband med koronakrisa, 
samstundes som vi skal sørge for at studentane skal nå sine 
læringsutbyte og halde oppe studieprogresjonen. 

VS_ Informasjon til 

praksisfeltet frå fakultet for helse- og sosialvitskap ved Høgskulen på Vestlandet.msg
 

 

Helse – Status (28.03)  

VS_ .msg

 

 

Bufdir – info   

VS_ Informasjon fra 

Bufdir til kommunene .msg
 

 

Skjerming ansatte i helse 
og omsorgstjenesten 

Se vedlagte brev om at Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme 
ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er 
gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av 
SARS-CoV-2 

VS_ Arbeidsgivere 

bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er.msg
 

 

Innspel til fylkesmannen   

VS_ 

Fylkesberedskapssjefen måndag 30_3-20.msg
 

 

Svar frå fylkesmannen  

VS_ Spørsmål frå 

Øygarden til møte måndag.msg 

 



Vaktplan bygg\klinikkar Sees på sammen med Råmund hvilke bygg som er mest kritisk å få 
vakt utenfor. (bemannes i arbeidstid) 

  

Vigleik – info Finne noen måter å aktivisere innbyggere innenfor regelverket jm 
smittevern. 

  

Ordfører – info Skal ha møte Onsdag med distriksminister. 
Skal komme med tilbakemeldinger fra Øygarden.  

  

Møte 14:00    

Punkt til handsaming Beskriving Konsekvensar/Tiltak Konklusjon/ansvar 
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