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Møte KKL 17.august 2020 

 
Dok. ref.: 20/11345-22 

 
Møtedato/Tid:  

Stad:  Møtenr.:  

Referent: June Johannesen 

Til stades:  

Forfall:  

 

SAKSLISTE 
 
Punkt til 
handsaming 

 
Beskriving Konsekvensar/tiltak/vedlegg 

 
Ansvarleg/konklusjon 

 
Smittesporing 

Hektisk på legevakten, behov for personell som kan drive med smittesporing  
 

Er prosess i gang med å ansatte 
ressurser på smittesporing og 
for testing. Er også hentet inn 
legesekretærer. Vil redusere 
press på legevakten i forhold til 
smittevern. 
Samarbeid med Askøy 
kommune på smittesporing 
(deling av ressurser)  

 
Bruk av 
kommunale 

Korleis leggje opp til at frivillige lag og organisasjonar kan få nytte kommunale 
bygg samstundes som vi skal ha god smittekontroll/reinhald 
 

 

 



 
Punkt til 
handsaming 

 
Beskriving Konsekvensar/tiltak/vedlegg 

 
Ansvarleg/konklusjon 

bygg og anlegg 

 
Endra 
karantenereglar 

Skal ein t.d vurdere å innføre at personar som kjem frå utlandet må halde seg 
borte frå institusjonar i 10 dagar? 
 

 

 

 
Elektronisk 
booking av 
koronatest 

Ikkje noko som trengs godkjenning frå KKL for å innføre meir til orientering 
 

 

 

Policy 
heimekontor 
 

Kva policy skal kommunen ha på bruk av heimekontor nå som smittetrykket 
auker? 
 

 

 

Oppstart av 
trening i 
gymsalar og 
symjehallar 
Øygarden 
kommune 
 

 
Idretten trenger noen avklaringer for å kunne starte opp med aktivitet.  
 
I epost under så ble dessverre gymsaler stengt, men heldigvis ble idrettshaller åpnet 
for aktivitet. Det har vi planlagt etter. 
 
 
Mange klubber har planlagt treningsaktivitet i hallene og det er planlagt tilsyn av 
foreldre på dugnad. 
 
 
Så får vi informasjon ifra rektor i Spildepollen skule som sier at den er stengt for 
aktivitet på kveldstid. Hva som gjelder i andre idrettshaller har vi ikke informasjon 
om. 
 
Dette gjør det vanskelig for oss å planlegge med. 
 
 
1. Vi trenger et klart svar på hva haller som er åpne og når.  

Stengt frem til 1 september. 
Sender ut informasjon god tid i 
forveien med regler fremover 
etter dette. 
 
Unntak for allerede avtalt 
korttidsutlån (konfirmasjoner 
etc) 
 

KULSAM sammen med 
smittevern og renhald 



 
Punkt til 
handsaming 

 
Beskriving Konsekvensar/tiltak/vedlegg 

 
Ansvarleg/konklusjon 

 
2. Gjelder NIF eller særforbundene sine retningslinjer for gjennomføring av trening i 
Øygarden? 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/informasjonsmateriell-
til-idrettslag-stopp-koronasmitten/ 
 
3.Tilsyn er planlagt  gjort på samme måte som i juni. Stilles det ektra krav til 
tilsyn i hallene i forbindelse med situasjonen? 
 
Håper dere ser på dugnaden idretten gjør som viktig og hjelper oss igang. 
 

Munnbind 

HTV etterspør info om det nå er munnbind på alle einingar? Fint om 
Smitte/kommuneoverlege informerer om status 
 

Skal ta et nytt estimat på 
forbruk på einingene. 

 

Kultursalen – 
humanetisk 
konfirmasjon 

Korleis gjennomføre humanetisk konfirmasjon i kultursalen når det er avgrensing i 
bruk av denne salen.  
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