
Møte KKL 17.mars kl 0900 

Til stade: Rune Lid, , Tom Georg Indrevik, Anne-Merete, June Johannesen, Råmund Skjold 

Sissel Iren Nesse, Anne Erdal, Marita Hilleren 

På telefon: Line Barmen, Vigleik Brekke 

Kort info: 

 

 

Status smitta: 

 

Punkt til handsaming Beskriving Konsekvensar/Tiltak Konklusjon/ansvar 

Det er anbefalt frå 
styresmaktene at 
arbeidsgjevar godkjenner 
sjukemelding for heile 
arbeidsgjevarperioden 
(16 dagar), dette for å 
unngå å belaste fastlege/ 
legevakt. Her bør 
Øygarden følgje rådet. 
 

  Øygarden kommune følger rådet 

Omfordeling av 
personell: det var sagt på 
fredag at vi måtte finne 
ressurser til å jobbe med 
dette. (Kaja)«Mine» folk 
er klar. 

  Anne gir de tilbakemelding 



Vi  har starta å se på eit 
skriv/ avtale til alle 
hjelparane vi skal få inn 
mht. info om 
arbeidsavtale, vilkår, 
teieplikt osb. Eg tenker vi 
må avlaste leiarar «ute» 
med dette og sikre at 
folk kjem kjapt i 
opplæring/ arbeid. Skal 
vi gå vidare i dette, kva 
har ein tenkt her? Vi må 
avklare kva form for 
kvalitetssikring vi skal 
gjere av desse som vil 
hjelpe. Intervju/ 
samtale? 
 

  Hjelpere blir fulgt i perioden frem til PA er på plass. 

Har ein oversikt over 
behovet i helse/ velferd? 
Skal ein prioritere 
interne ressursar?  
 

 Ca 50% har ønsket kompetanse internt. Ønske om ta i bruk eksterne ressurser slik at man har de fremover. 

Asbest koronautstyr – 
vest teknikk 

Har vi behov 
for ekstra 
utstyr 

 Sjekkes videre hva slags bruk dette eventuelt kan ha nå eller fremover 

Problemstilling: 1) Besøk 
i bufellesskap 
                             2) 
Brukarar som reiser heim 
på besøk  
 

  Følger forslag (1 gang per uke) 



Golf Klubben er fortsatt 
åpen – burde den være 
stengt 

  Faller under nasjonale retningslinjer. Forhold seg til egne familier og 
ikke blande grupper på tvers av hensyn til smittespredning 

Teams   Utrulling fortsetter man med 

Intern forflytting av 
ressurser 

Hvem er best 
egnet til å 
forflytte 
personal innen 
et område 

 Må ha godt samarbeid på tvers av felt, spesielt innen oppvekst og 
helse. Kaia avklarer når det skal forflyttes på tvers av enheter 

Hyttebruk i kommunen Kom rett fra 
utlandet og 
gikk rett på 
hytten 
(karantene) 

 OK fra kommunelegen 

Fotballklubber driver 
organiserte treninger 

  Informerer de igjen om regler på nasjonalt nivå  

Pandemilegevakt Snart klar til 
drift 

Klar til drift Torsdag  

Møte tillitsvalgte  Avklart møte en gang i uken. 
(Torsdag\Fredag) 

 

Rapportering inn kvar 
dag på kor mange som er 
i karantene av 
helsearbeidere i 
kommunen 

 Kommunen vil lage til skjema slik at ein 
får inn rapport frå alle tenestestader om 
helsearbeidarar i karantene. Dette slik at 
kommunen har oppdatert oversikt kvar 
dag.  

Sissel 

 


