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Referat frå KKL 05.11.2020 (1200) 

 
Dok. ref.: 20/11345-41 

 
Møtedato/Tid
: 

05.11.2020 

Stad:  Møtenr.:  

Referent: Thomas Bekkenes 

Til stades: June Johannesen, Tom Georg Indrevik, Rune Lid, Line Barmen, Jens Eikås, 
Vigleik Brekke, Råmund Skjold, Kenneth Sangolt, Stein Inge Stigen 

På Teams\telefon: Anne-Merete Vabø Haugane 

 

SAKSLISTE 
 
Punkt til handsaming Beskriving/status/oppfølging Konsekvensar/tiltak Konklusjon 

Samkøyring med andre 
kommunar   

Prøv samkjøring men man har selv 
ansvar for egen kommune. 

Julebord 
Kan KKL lage ein felles info/ tilråding til 
einingsleiarar knytt til dette?  

Alle julebord i kommunal regi avlyses.  
 

Planleggingsdag Fredag 
Er sendt ut frå kommunalsjef Oppvekst 
om at alle einingar gjer mest mogleg av   



planleggingsdagen digitalt. 

Webinar oppfølging av TISK-
strategien  Anne-Merete Vabø   

Pressekonferanse regjering 
11:45 i dag (Info frå 
Fylkesberedskapsjef Vestland)  

Link regjeringen.no 
  

Møtevirksomhet fremover i 
kommunen   

Kommunalt ansatte: Alle administrative 
møter skal holdes på digitale flater så 
lenge det lar seg gjøre. Gjelder fra 
24:00 05.11.2020 
 
Politiske møter: Ordfører og politikere 
må diskutere hvordan de skal ha møter 
fremover. Anbefaler at de følger 
samme regler som kommunalt ansatte i 
størst mulig grad. 
 

Sjukeheimer i kommunen  Skal de stenges for besøk i et par uker?   

Stans i breddeidrett for voksne    Stans 

Stans i breddeidrett for voksne    Vurderer stans 

Stans i breddeidrett for barn 
og unge under 20 år.   

 Trening kan gjennomføres i 
egen kohort.  

 Turneringer og cuper stanses. 

Ytterligere restriksjoner rettet 
mot serveringssteder, for 
eksempel full skjenkestopp 
eller stenging klokken 22 for å 
redusere antall besøkende i 
løpet av en kveld   

Venter og ser hva som kommer fra 
Bergen 

Ytterligere begrensninger i 
størrelsen på ulike 
arrangementer   Følger nasjonale råd. 

Anbefaling om bruk av   Kan man ikke holde 1 meter bør man 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-hold-dere-hjemme-ha-minst-mulig-sosial-kontakt/id2783763/


munnbind i taxi når det 
anbefales brukt i 
kollektivtransport 

bruke munnbind 

Rødt nivå på videregående 
skoler. Ungdomsskoler bør 
forberede seg på rødt nivå   

Forbereder seg men går ikke til rødt 
enda 

2 meters avstand ved fysisk 
aktivitet innendørs   Innføres. 

Obligatorisk hjemmekontor 
(kommunalt tilsette)   

Lager retningslinjer for hjemmekontor 
for de som kan utføre oppgavene sine 
hjemmefra. 
- ledere har ansvaret for å sørge for at 
produktivitet blir holdt oppe på vanlig 
nivå og sørge for HMS regler blir fulgt). 

Obligatorisk hjemmekontor 
(private)   Legger ut retningslinjer 

Sterkere anbefaling om å 
unngå kollektivtrafikk   Følger nasjonale retningslinjer. 

Stenge eller begrense 
virksomheter og aktiviteter 
som har stort potensial for 
smittespredning, som for 
eksempel svømmehaller, 
treningssentre, idrettshaller, 
bingohaller, museer, 
biblioteker, 
arrangementssteder uten 
fastmonterte seter og andre 
offentlige steder der mange 
møtes innendørs.   

Viderefører eksisterende retningslinjer 
i kommunen. 

 
 
 


