
Møter KKL 16 april 
 

 

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

På telefon:Sissel Iren Nesse, , Anne Merete 

 
Politiet - Normal drift. 

Hjemmevernet    

Sivilforsvaret   

Røde Kors  

Øyvar - Normal drift. Skal prøve å opne opp Straume gjenbruksstasjon Laurdag. 

ØBR -  85% kapasitet tilgjengeleg. Normal drift. Utandørs feiing startes opp med slutten av April. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Status smitta: 

Møte 09:00    

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

KKL møter fremover Vurdere reduksjon i antall møter framover.  Neste uke kjører vi daglig 
også ser vi det an i slutten av 
uken og revurderer. Timen 
på morgon skal være ledig i 
tilfelle behov for møte. 

Spritdespensarar – info  Eigedomsavdelinga ber om at ein vurderer strategi med bruk av 
spritdispensarar ved skulane. Fryktar at det blir eit overdrive krav 
om at det skal vere slike dispensarar overalt. Såpe og vatn er best. 
Ber om at helsetenesta/ reinhaldstenesta lagar nokre førande 
retningsliner for korleis skulane (og barnehagane) skal riggast på 
dette området.  
 

Spritdespensarar.ms

g  

Ta vare på flaske og 
dispensere, vanskeleg å få 
tak i. Har større beholdere 
med antibac man kan fylle 
på frå. 
 
Legger ut på intranett 
informasjon om dette. 

Covid19 er er blitt 
godkjent  som 
yrkessjukdom - info 

helsepersonell og andre grupper med særskild smittefare er covid-
19 godkjend som yrkessjukdom med rett til yrkesskadeerstatning, 
dette ble bestemt 7. april med tilbakeverkande kraft frå 1. mars 
2020.  
Sjå denne lenka for meir informasjon og tilvising til endring i 
forskrift: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/yrkesskadeerstatning-ved-
koronasmitte/id2697065/ 
 

  

Støttekontakt oppdrag 
vidare 

 

VS_ Støttekontakt 

oppdrag vidare.msg  

Same løsning videre 

Besøksforbod ved 
omsorgsbustader 

Besøksforbod ved omsorgsbustader med heildøgns bemanning. Ny 
krevjande situasjon ved Straume bu og servicesenter etter besøk i 
påsken. Ber KKL om å stenge for besøk i tida kommuneadvokat 
klargjerd dei juridiske sidene av saka 

oppfølging.msg

 

Holdes stengt frem til 
kommuneadvokat er vurdert 
det juridiske. 
(smittevernsparagraf) 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/yrkesskadeerstatning-ved-koronasmitte/id2697065/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/yrkesskadeerstatning-ved-koronasmitte/id2697065/


  

Skoleskyss Ordførarar i fylket skal ha møte 15.04  hvor dette er eit av punkta 
som skal diskuterast. 
 

 Rapporterer inn behov 
fortløpande til Skyss. 
 
Kommer skriv 17 april frå 
fylket. 

Oppstart barnehager & 
skoler 

Snakkes om i ledergruppe 15.04 og tas opp igjen senere i uken. 
Ønsker samkøyring på tvers av kommunar i regionen. 

Presse.msg

Kunnskap dep.msg

 

 

Oppstart barnehager & 
skoler - smittevern 

Har møter i dag hvor dette informerast og diskuterast. 
Foreldre bør henvenda seg direkte til sin barnehage grunnet lokale 
forhold. veileder bh 

smittevern.msg  

 

17 mai  

VS_ 17_ mai_.msg

 

Sees på igjen slutten av 
uken. 
 

Kulturskolen Tas opp første møte etter påske. 
Høre med nabokommuner hva de ser for seg og se på felles 
kjøreregler. 

VS_ Gjenåpning av 

skolene - Kulturskolen sin plass i dette.msg 

Ikkje avklart enda.  

Folder til innbyggerene om 
koronaviruset 

 

Brosjyre_Innbyggjara

r_Koronaviruset_A4.pdf 

 



Status tilsette 15.04  

Status tilsett1 

15.04.20.pptx

VS_ Status 15_4.msg

 

 

Kommuneoverlege – info Kan være utfordringar framover viss myndigheitene anbefaler 
«alle» å bruke munnbind.  

  

Oppvekst Kjøpt termometer til alle (måling av temperatur kjapt på pannen). 
Barn med særskilte behov følges tett opp fremover. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Møte 16:00   

Punkt til handsaming Beskriving Konsekvensar/Tiltak/vedlegg 
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