
Møte KKL 23.mars kl. 09.00 – 10.00 

Kort info: 

Deltar per telefon: HV | ØBR | Øyvar | Røde Kors | Politiet | Sissel | Vigleik | Anne Merete 

Punkt til handsaming Beskriving Konsekvensar/Tiltak Konklusjon/ansvar 

Driftskontinuitet Hvordan får vi de «andre» delene av kommunen til å gå 
mest mulig normalt 
 

Få startet å bruke 
personell i 
funksjoner som har 
behov. Arbeides 
med, mer avklart 
neste par dager. 

 

Ledermøte Vanlig ledermøte på Onsdag.   

Golfbanen Konklusjon vedr golfklubben? 
 

Gi Golfklubben en 
sjanse til å stenge 
ned selv i løpet av 
dagen, ellers 
stenges den etter 
§4.1 (må opprette 
vedtak) 
 

Råmund snakker med golfklubben. 
 

Gocartbanen Se om det stemmer med 7 dager eller ikke. 
 

  

Hyttevedtak utover 
nasjonale føringer 

Undersøke i telefonmøtet FM   

Vedtak for å førebyggje 

og avgrense 

koronasmitte 

- Alver kommune 

   

KKL – få meir info. Planer fremover, at KKL får info om ting som skjer. 
 

  



 

Informasjonsskilt – 

utfartsstader 

 
 
Undersøke hva som må til for å lage skikkelige skilt til 
montering ute i feltet som informerer om tingenes tilstand 
i forhold it smitten slik man hindrer store samlinger av 
mennesker. 
 
SMS varsling i soner. 
 

 
 
Vigleik ser på 
innhold. 
Monica ser på 
designet. 
Råmund 
undersøker det å 
skaffe skilt. 

 

Informasjonsskilt – 

idrettsbaner mm 

Samme som utfartssteder. Tilpasset tekst men som kan 
brukes ved senere anledninger også. 

  

Informere 

ungdommene 

Hvordan gå frem for å informere de yngre om hvordan de 
skal forholde seg slik de hindrer eller reduserer smitte. 
 
 

  

    

Ekstern info    

Røde kors - info Kurset opp mannskap i bruk av smittevernsutstyr og 
transport av personer. 8 stk er lært opp i smittevern og 
transport i helgen. 
 
Bygget dusj for smittevernsdusj. 
 

  

Hjemmevernet - info Daglig rapportering på personell og eventuelt smittet 
personell. 

  

Politiet – info Mye å gjøre på i helgen. Flere samlinger av grupper 
personer.  Kommune må vurdere å henge opp info, 
personell på lokasjoner og eventuelt sonevarsling SMS. 

  



 

ØBR – info  Ingen smittede, 2 i karantene.  
Laget prosedyrer på rens av utstyr i forhold til smittevern. 
Har et lite lager av nødvendig utstyr. 
Ukentlige møter. 
Innført «koronaturnus» slik at ikkje alt personell er på jobb 
samtidig (alltid en leder tilstede) 

  

Øyvar – info Få ute i sykdom, normal drift. 
Skiftmannskap. 
Gjenbruksstasjon er åpen inntil videre, vurderes løpende. 
 
Smittefarlig avfall, skal ikke kastes i restavfall. Må i 
spesialbokser.  
Dobbelpakking av tørt matriale som er brukt. 
 

  

Møte KKL 23.mars 2020 

Kl. 14.00 – 15.30 

   

Syning av avdøde Helse bergen ønskjer tilbakemelding på korleis 
kommunane ser føre seg å organisere tilbod i eigen 
kommunen dersom tilbodet til Haukeland endrar seg. 

 Helse ser på dette. 

Nytte VG sin 

informasjonskanal ut 

   

Deltidstilsette ØBR 

permisjon frå 

hovudarbeidsgjevar 

Personalavdelinga kan kanskje svare på dette?  
 
permitteringar med full lønn frå NAV samstundes som en 
betalar beredskapsløn. 
 
Korleis handtere at dei som er i fast arbeid ein annan stad 
vert permitert og får då pengar frå NAV, kan miste 

Sendes til Kaia  



kan få følgje for 

beredskapen 

stønaden delvis fordi dei har inntekt frå ØBR som 
deltidstilsette. Kan skape utfordringar for beredskapen 

Skilt Forbod opphold kommunen sine arealer 
(barnehage,uteanlegg, skoler mm) 
Eget skilt Fjell festning. 

  

Helse og 

informasjonskartlegging 

Firma som tilbyr kartlegging av helsetilstanden i 
kommunen og gi ut informasjon til befolkningen.  
 
Kostnad for kommunen 

  

Institusjoner – informere 

ut status 

Legge ut at per nå er det ikke smitte på våre institusjoner. 
 

  

Avlastningsopphold for 

pasienter 

Bergen har avlyst alle opphold. 
 

  

Compilo - Status Frå tillitsvalde: Fungerar Compilo? Ein rettleiarperson 
tilgjengeleg på telefon og mail mht dette? 

Sees på til 
morgenmøtet 
Tirsdag. 

 

Vaktturnus i Barnehage  Sak frå tillitsvalde: 
Er det lurt å involvere færrast mogleg personar pr veke i å 
handtere tilsyn i barnehagar? 

Lage ukeplan for å 
redusere frekvens 
av personellbytte. 

 

KS Læring – info Ligger mange relevante kurs for våre tilsette. 
 

Ledere må legge til 
ansatte som skal ha 
tilgang. 

 

 


