
Møter KKL 02 april 
 

 

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

På telefon:Sissel Iren Nesse, Line Barmen, Anne Merete 

 
Politiet Normal drift. 

ØBR Ingen smittede, ingen karantene. 8 ute av andre årsaker. 
Alt grønt på stasjonene. 
Trenger å snakke med kommuneoverlege. 

Øyvar For høyt besøk gjenbruksstasjon. 
Normal drift. 
 

Røde kors Snakket med Dale Oen om alternative løsninger i forhold til vanskeligstilte ungdommer. 
Deler ut til mat som ikke har råd til dette selv, via f.eks blå kors med flere. 
Ca 80 kasser i Øygarden. 
Tre oppdrag fra kommunen i forhold til handling for innbyggere (mat, medisin) 

Sivilforsvaret Materiell bistand til politiet og helsevesenet. 
Driver med forberedelser og klargjøring. 
 

Hjemmevernet Normal drift 

 

 

 

 

 



Status smitta: 

Møte 09:00    

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

Tilsyn barn og unge i påsken Skal være møte i 01.04 klokken 13 hvor dette skal snakkes 
om. 
Venter tilbakemelding sentralt. 
2 barn på røde dager som det er meldt behov for. 
(nøkkelpersonell) 
 

  

Opning av haller med tydelige 
retningslinjer 

Holder stengt frem til NIF lager felles regelverk. 

VS_ Opning av 

haller med tydelige retningslinjer.msg 

 

Reinhald skular og bh- påsken- 
om tilsyn skal gjevast. 

 

Reinhald skular og 

bh- påsken- om tilsyn skal gjevast_.msg 

 

Fjell festning-smittevern og 
handikappede 

Tas en dialog med Christel om løsning på problematikken. 
 

VS_ Fjell 

festning-smittevern og handikappede.msg 

 

Innspill Øygarden 
koranabestemmelser 30.03.2020 

 

VS_ innspill 

Øygarden koranabestemmelser 30_03_2020.msg
 

 

Oppdatering vedr 
idrettsaktiviteter 

 

Oppdatering vedr 

idrettsaktiviteter.msg
 

 

Camping / bobiler / gjestehavner Følge nasjonale føringer. 
Fast plasserte campingvogner defineres som hytter (?) 

Sak til KKL i morgen 

- Camping _ bobiler _ gjestehavner.msg 

 



Securitas- Timepris stasjonært 
vakthold 

 

VS_ Securitas- 

Timepris stasjonært vakthold .msg 

 

Status tilsette  

VS_ Status tilsette 

onsdag 01_ april.msg
 

 

Anne Merete - info Klageinstans for de som får nei til barnepass (særlige behov 
og\eller ansatte) 
Munnbind, vurderes sentralt om det skal anbefales å brukes 
av befolkingen for øvrig. 
 

  

Kommuneoverlege – info Munnbind fra lokal entreprenør. Ikke avklart om disse er 
godkjent til tiltenkt bruk. 
Fjelly, kan brukes til beredskap ved behov. Plass til mellom 
20 og 40 personer.  Utskrevne personer fra LMS som trenger 
assistanse av hjemmetjenesten i en overgangsperiode, kan 
de plasseres her? 
Hvem skal melde inn utstyr, sengeplasser mm, kan være 
samme som melder inn hansker, frakker mm. 

  

Ordfører – info Skoleskyss, skal være på plass hvis skoler starter opp igjen 
over påsken. 
 

  

Vigleik – info Hatt dialog med flyktningetjenesten. De tilpasser 
informasjon mot grupper og personer de har ansvar for. 
Fremmedspråklig informasjon, sikter oss inn mot bruk av 
engelsk og google translate på hjemmesiden. 
Klokken 10:00 kommer Vestnytt. 

  

Smittevernslege – info Dedikerte hjemmesykepleiere i hver sone , kurses og får 
opplæring i prosesser og prosedyrer . 
Opplæring på LMS i forhold til bekledning, testing mm. 
 

  



Egenproduksjon «antibac», vernefrakker, dresser mm bør 
kunne produseres i Norge. Sende til fylkesmannen? 
34 smitta i kommunen. 
Coronaklinikken, 2 ligger der, 2 til kommer i dag. 
 

Helse – info Tatt kontakt med en som avbestilte ferie samme dag som 
info til helsepersonell om å ikke reise var sendt ut. Fikk nei 
av forsikring, og arbeidsgiver må betale. 
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