
Møte KKL 25.mars 
 

 

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

På telefon:, Sissel Iren Nesse, Anne Merete 

 
 

Status smitta: 

Møte 08:00    

Punkt til handsaming Beskriving Konsekvensar/Tiltak Konklusjon/ansvar 

Ipad på institusjoner – 
status 

Er sendt ut til flere institusjoner.  
Når alt er i orden og utstyr tas i bruk, kan vi lage en «gladsak» til 
hjemmesiden. 

Grethe Oen ser på det å lage en 
manual i forhold til bruk, 
spesielt med tanke på 
GDPR\personvern og bruk. 

 

Politiattester – info Som følge koronautbruddet trenger vi flere mennesker til å jobbe i 
helsevesenet, i barnevernet, i politiet og i andre samfunnskritiske 
funksjoner. Politiet vil nå derfor prioritere utstedelse av vandelsattest til 
disse gruppene. Det er helt nødvendig for å få utført disse viktige 
oppgavene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H). 

Klikk link for mer info 
 

 

Frivillige som melder seg Hvor sender vi disse videre i systemet? Kulturleiar som har organisert 
skjema men røde kors som står 
som arrangør.\ 
frivillighetssentral 
Klikk link mer for info 

 

Standardisert svar 
hytteeiere 

Ble dette laget, og gjelder dette i så tilfelle bobil\campingvogner? Svar formuleres. Eposter 
videresendes til Kenneth.  

Sissel 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/politiattest-kritiske-samfunnsfunksjoner/id2694773/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2025.03.2020-08:19&utm_content=Koronavirus%20(Covid-19)
https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/meld-deg-gjerne-som-frivillig.11385.aspx


Nasjonal ordning 
fordeling av 
smittevernsutstyr 

Se epost fra Rune Lid. 
Spørre fylkeskommunen igjen. 

VS_ Nasjonal ordning 

for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak – oversendelse av rutinebeskrivelse.msg 

 

Møtehyppighet KKL Vurdere 1 fast møte i KKL istadenfor 2 pr dag (kl 14 i reserve) ? Refleksjon 
rundt dette i KKL 

Mandag og Torsdag går videre 
som vanlig grunnes møte med 
fylkesmannen. Resten av uken 
blir 1400 møtet bare holdt ved 
behov. 

 

Innbyggere med behov 
for avlastning 

Omsorgsstønad som alternativ til tjenester de skal ha i normal drift? Tas en analyse i forhold til 
omfanget. 

Line 

Rutiner og tiltak - info Informasjon lagt ut på intranettsiden.    

Koronaavdeling – 
lokasjon 

Skal være møter i dag (helse). Avklaring kommer i morgen tidlig etter 
møtet 08:00 

  

Fjell sykehjem – 
demensavdeling 
(ombygging) 

Se om arbeidet kan fullføres hurtigere.   

Ferieavvikling (påske) Flytting av ferie kan ha negativ påvirkning av drift. 
Så lenge man ikke kaller tilbake arbeidstaker så skal ferie og avspasering 
gå som avtalt. 

Personal lager skisse av tekst 
også kvalitetssikrast teksten av 
Vigleik. 
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