
Møte KKL 19.mars kl 14:00 

Til stade: Rune Lid, , Tom Georg Indrevik, Anne-Merete, June Johannesen, Råmund Skjold, Anne Erdal, Marita Hilleren Line Barmen 

På telefon: 

Interne:  Vigleik Brekke, Sissel Irene Nesse, 

Kort info frå kommunelegen:  

 Pandemilegevakt Sotra legevakt opnar i dag 09:00 19.03.20. 

 Sykehjem begrenset adgang. 

 Ok lager verneutstyr. 

 Sivilforsvaret leverte 6 senger til SA. 
 

 

 

Punkt til handsaming Beskriving Konsekvensar/Tiltak Konklusjon/ansvar 

Søndagsopne butikkar 100m2 litt lite i koronatider ønskjer å opne heile butikken 
om søndagen (bunnpris Ågotnes) 

Følge nasjonale 
retningslinjer 

Tas opp i møte med fylkesmannen senere i 
dag. 

Røde Kors – Status Skal kurses via AMK i dag i forhold til transport og 
smittevern. Frivillighetsorganisering, 50 tilgjengelige 
ressurser. 
 

  

Hjemmevern - Status Er klar ved behov   

Polititet – Status Vanlig drift i forhold til situasjonen   

Ordfører & 
kommunedirektør skal 
ha møte med fylkesmann 

Ved spørsmål send epost inn til June for videreformidling.   

Coronatester – Status Bare 250 testenheter igjen. Estimat at dette varer 5-6 dager.   

Jobbe uten politiattest Muntlig tilbakemelding var at disse kunne jobbe sammen 
med minst en annen person frem til de får politiattest. 

  



Ber nok engang om skriftlig bekreftelse. 
 

    

Dispensasjonssøknader 
hyttebruk 

Avventer informasjon fra regjering på Fredag. 
Planlegge prosessene fremover i forhold til eventuelt forbud 
og søknader om dispensasjon. 
 
 

  

Dispensasjonssøknader – 
standardtekst 

Bør utarbeide standardtekst i forholdt til tilbakemeldinger på 
søknader. 

  

Personell i karantene\ 
ikke tilgjengelig 

Ca 80 i karantene. 
Ca 130 hjemme av andre grunner. 

  

Ipad – sykehjem Ønske og behov for tilgjengelige ipad til beboere for å lindre 
effekter av isolasjon. 

 Sissel\IKT 

Sykehjem\Boliger – 
støtte for isolerte 
beboere 

Se på mulighet for at personer kan hjelpe til slik at beboere 
føler seg mindre isolert. Telefoni eller andre løsninger. 

  

Stillingsgruppen – Status 
(hele og velferd) 

13 stillinger ligger på vent. (helse og velferd) 
Åse og Line kan gå igjennom listen og lyse ut stillinger. 

 Line 

Helsing fra ordfører & 
kommunedirektør 

Formulere tekst for distribusjon på digitale flater. 
Send tekst til Vigleik med ønsket innhald. 

 Vigleik 

CCB Rigg Bekreftet at ØK har denne frem til vi gir beskjed om at det 
ikke er behov. 

  

Flotell CCB – Info Har kommet inn til CCB.   

Foldnes skule Mulig smitte ansatt. Skal testes 
Skole i karantene 

  

Paviljongen - Status  Dersom Paviljongen skal takast i bruk, må det bli laga rein og 
skittent skyllerom. I dag  manglar det vaskemaskin til 
vaskefat og instrumentar/og intrumentvaskemaskin og til 
tøy, pluss at skyllerommet ikkje er delt i to, med rein og 
urent rom. Det må også lages eget medisinrom. I Kina bygget 
de sjukehus på 10 dagar – kan vi bygge på med ein ny 
modul? 

  



LMS - Status rehab jobber Runhild med å sette opp mobilt vaktrom, 
usikker på kor langt ho har kome. Plassen er uegna for 
personar med demenssjukdom, alt er opent 
(heis/trapp/gang osv). Men, det kan vi orden med nok folk – 
i verste fall. Vi har ikkje stoveplass, eller tomleplass. Men, 
det er uansett for kort tid vil eg formode. Medisinrom er 
ikkje klart – men kan dosere på sjukeheimen. Alt er mogeleg 
ved krise! 

  

Testing av 
barnehageansatte 

Følger FHI sine retningslinjer for testing. 
Unntak ved behov. 

  

CCB Brakkerigger Se hva som må til for å bruke ene riggen som substitutt for 
paviljongen som ved bruk trenger større ombygginger. 
 

Undersøkes videre  

    

 


