Møte i kriseledelsen 16.april 2020 kl.08:00
Tilstede på rådhuset og fra hjemmekontor via «Teams»:
Ordfører Anne Hagenborg, rådmann Arne Skogsbakken, kommuneoverlege Jens Mørch,
kommuneoverlege Anna Brandslien, kommunalsjefene Pål Rønningen, Randi Marta Berg, Håvard
Eriksen, Inger Hagen og Knut Åge Berge. Personalsjef Tonje Haugen Stenseth, rådgiver Ida
Storberget, næringsrådgiver Roger Fløttum, rådgiver Walter Draget og rådgiver/infoleder Kjeld Dag
Svendsen.
1. Referat fra forrige møte, 15.april 2020
 Referatet ble godkjent og distribueres på dropbox til kommunestyrets medlemmer til
orientering, og på intranettet til de ansatte. Referatet finnes likeledes på
kommunens postliste på hjemmesiden og kan dermed leses av kommunens
innbyggere og pressen.
2. Situasjonen i Søndre Land
Smittede: Det er påvist 2 smittede i Søndre Land kommune. En person er overført fra
sykehus til sykehjem.
Stor aktivitet på smittevernklinikken på Odnes i går.
Kommunalt ansatte i karantene:
6 stk, hvorav
4 i samfunnskritisk funksjon
Beholdning smittevernutstyr:


Manko på antibac: Bestilling vil bli sendt. Har vi fått munnbindene vi har bestilt?
Faktura har kommet. Vi sjekker.

3. Status kommunalområdene
Lokalsamfunn:


Intet nytt

Stab:


Datatrøbbel på morgenen i dag. I orden nå

Skole:


Intet nytt

Barnehage - helsesykepleiertjenesten:









Vi bør ha lager av smittevernutstyr i barnehager.
Veilederen ses på som positiv
Det var møte med styrere i går
Vi ønsker en gradvis innfasing
Mest sannsynlig starter vi opp igjen på tirsdag med gradvis utvidelse fram til full
åpning på fredag
Begynner med 7 timers åpningstid
Jens/Inger skriver info som sendes til KD for publisering

Mestring og velferd:




Intet nytt
Relativt rolig på NAV
Bekymring for mennesker i utsatte grupper

4. Sortering av informasjon/eposter mottatt siden forrige møte
 Intet nytt
5. Kommunikasjonsbehov
 Det største kommunikasjonsbehovet nå er knyttet til oppstart av barnehage. Vi
legger ut info om dette så snart som mulig. Alle foreldre får sms i dag fra styrere
6. Eventuelt
 KS-læring: En del ansatte har ikke registrert seg på riktig avdeling. Ber om at alle
sjekker dette.
 RMB: Kjølekapasitet. På Hovli er kapasiteten 3. Det sjekkes regionalt.

Møtet slutt kl.08:54
Ref: kds

