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Referat frå kommunalkriseleiing 20.09.2021 
 

Dok. ref.:  Møtedato/
Tid: 

20.02.2021 
08.30 

Stad: Komitesalen Møtenr.: 102 
Referent: June Johannesen 
Til stades: Tom Georg Indrevik, Jens Eikås, Stein Inge Stigen, Anne Erdal, Rune Landro, Vigleik 

Brekke 
På Teams: Tove Helleland, Bjørg Møllerløkke, Anne-Merete Vabø Haugane 

 
SAKSLISTE 

 
Punkt til behandling 

 
Beskriving/status/oppfølging
  

 
Konklusjon 

Status pandemi Lågare smittetrykk i 
kommunen siste veka. 
Trykket på smittesporing og 
testing er framleis høgt.  
Justert tisk frå 27 september 
med auka bruk av sjølvtesting 
medfører at kommunene skal 
få utlevert sjølvtester. Det 
vert utlevert nok tester til 
10% av befolkninga.  
 
Det vert lagt plan for korleis 
desse skal distribuerast.  

Tek informasjon til orientering 

Nas-test avtalen Avtala går ut på fredag Avtala vert ikkje forlenga 
Koronaplass i Bergen Har avtale om koronaseng og 

spørsmålet er om kommunen 
skal forlenge denne avtalen? 

Avtala vert forlenga 

Barnehage og skule på gult 
nivå 

Nasjonalt sett opnar opp 
meir frå måndag 
27.september.  
Kommunen innførte gult nivå 
for tre veker sidan som skulle 
gjelde i 4 veker.  

Gult nivå vert halde ut denne veka 
og kommunen går over på grønt 
nivå frå måndag 27.september 

Vaksinekjøleskap Kommunen har fleire 
vaksinekjøleskap. Eit av desse 
slutta å virke og det er ikkje 
alarm kopla opp mot 
kjøleskapa. Koronavaksinane 
er i eit anna kjøleskap og vart 
ikkje råka av funksjonsfeilen. 
Det må undersøkjast om ein 
kan få kopla opp alarm som 

Tryggleik undersøkje moglegheit 
for å få innstalert alarm på 
kjøleskap som varslar på mobil når 
temperatur på kjøleskap går ned.  



varslar på mobil når 
temperatur går under eit 
visst nivå. 
 

Ny plan for atomberedskap i 
kommunen 

Alle kommunar skal ha plan 
for atomberedskap.  
Treng å oppdatere denne 
planen. 
Tryggleik tek ei vurdering av 
gammal plan, ser på kva som 
må endrast og tilpassast ny 
kommune.  
 

Tryggleik går gjennom plan, finn 
dei prinsipielle problemstillingane 
og fremjer desse til møte om 14 
dagar. 

   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


