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Saksprotokoll i Formannskap - 04.01.2021 - 1/2021
BEHANDLING:
Følgende orienterte:
Ordfører:
Gjennomført 3 kriseledelsesmøter i jula.
Takker alle ansatte for innsatsen som er gjort gjennom jula.
Oppdaterte tiltak lagt ut på kommunens hjemmeside.

Kommunedirektør:
2 perspektiv:
Skrivebordøvelse på beredskapsmobilisering vil bli gjennomført denne uka for å teste grundig
tilleggsressursene.
Forberedt på å takle de økonomiske utfordringene som vil komme. Bl.a. bruk av koronamidlene
på 12,3 mill. Nøktern inngang til grunn for å bruke disse midlene – kan ikke sette inn ressurser i
alle tjenestene.
Kommuneoverlege:
Smittesituasjonen.
Kommunedirektør:
Prøver samkjøring med nabokommuner på tiltak, men utfordrende da de skal settes inn i forhold
til smittetrykk.
Skole: Ungdomsskolene rødt nivå – innebærer ytterligere tiltak enn før jul, bl.a. ytterligere
begrensninger i avstand kohorter, og ytterligere inndeling av elever.
Barneskoler og barnehager driver som før jul – på gult nivå.
Hjelpetjenester: Sterk oppfordring om hjemmekontor, men er også opptatt av at tjenester ikke
opphører. Barnevern, PPT og helsestasjon vil fortsatt gi tjenester, men noen møter kan skje
digitalt.
Ble enige i kriseledelsen om at Panzer ikke er åpen fysisk, men åpner på digital plattform.
Kommunalsjef velferd:
Repeterte vedtak beredskap covid 19 i juni 2020.
Har iverksatt opplæring ambulant testteam - skal doble dette teamet. Viktig å bistå slik at
Rinnleiret testklinikk og legesenter opprettholdes.
Daglige samordningsmøter i helsetjenesten i jula
Avtale med Lukasstiftelsen om kjøp av plasser ved Betania for en kortere periode grunnet
overligging på sykehuset.
Lager for smittevernutstyr, testutstyr, og planlegging av massevaksinasjon.
Viktig med god orden ved inngangen 2021 på å svare ut budsjettrammer vedtatt for området.
Holde driften så godt det lar seg gjøre, samt holder trykket på vedtatt budsjett.
Kommunalsjef samfunn:
Må beregne mer bruk på renhold (målrettet renhold). Dette vil komme som en egen sak tidlig på
nyåret om samling av renholdstjenestene. Sender ut skriftlig hva som gjøres av tiltak på det
enkelte området. Kulturskole gjennomfører nå digital undervisning, bibliotek er åpent med
skjerpet smittevern. I teknisk er svømmehall stengt, og planlagte aktiviteter utgår.

Kommuneoverlege:
Massevaksinasjon. Planlegger massevaksinasjon i Ørahallen. Får nytt journalsystem som er mer
digitalt – kan settes seg opp for vaksinering selv – likt bestilling av test covid-19. Tett dialog
med fastleger om hvordan og hvem som skal vaksineres først. Har vaksinasjonsplan som er
levende og justeres fortløpende.
Ved votering ble kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Saken tas til orientering.

