
Orientering til kommunestyret 14.mai 2020

BEREDSKAP OG HÅNDTERING AV KORONA



AGENDA FOR ORIENTERINGEN

• IKT

• Status og situasjonsforståelse

• Ledelse og styring

• Beredskap

• Utfordringer

• Oppstart skole
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IKT 

• Informasjonssikkerhet og smittevern 
er grunnleggende i alt som gjøres.

• Svært utfordrende logistikk: 
Omdisponering/ tilpasning av utstyr 
(tomme lagre og svært liten 
produksjon).

• Vesentlig økt support med ny 
hjemmekontorløsning til 142 
brukere samt Teams og migrering av 
M365 i sky. 

• Kartlegging og søknad på NKOM 
tilskuddsmidler.
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STATUS FOR KORONA

• Fortsatt en kontrollert spredning i samfunnet 
generelt, og lokalt.  Siste publiserte R for 
Norge er 0,49 (KI 0,09-0,95) for tidsrommet 
20.april – 8.mai.  Ingen kjent smitte etter 
16.april i Skaun.

• Ingen spredning på institusjon eller 
bofellesskap.

• Kommunene skal teste flere enn i dag, det
har vært sagt opp 5% av befolkningen pr uke.  
Dagens testordning vil håndtere 1,5% av 
befolkningen pr uke og er mer enn 
tredobling enn hva vi har testet på det meste 
pr uke.  
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LEDELSE OG STYRING

• Trappet ned på møtefrekvens i kriseledelse, og 
gjenopptatt andre oppgaver.

• Planer for å sikre nødvendig drift pga sykdom hos 
ansatte i alle enheter.

• Planlegger ferie, og det er usikker hvor mange man 
må ha plass for å sikre forsvarlige tjenester.

• Løpende dialog med tillitsvalgte

• Gradvis oppmykning og åpning – innebærer at vi 
må ta ett og ett skritt – vi må glede oss over hva 
som åpnes!

• Vi har en modell med R=1,3 som ligger til grunn 
for planleggingen vår og et tidsperspektiv på 18 
måneder hvor vi så vidt har startet på 3.måned.
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GUL BEREDSKAP I HELSE OG MESTRING

• Covid-19 kohort på Rossvollheimen 
og hjemmetjenesten har et 
ambulerende smitteteam.  Innebærer 
at mange rutiner og prosedyrer samt 
opplæring så må på plass.

• Rossvollheimen har gjennomført 
brannøvelse med evakuering fra covid-
19 kohort, og vi planlegger en table-
top øvelse for Rossvollheimen og 
Hjemmetjenesten på smittespredning.

• Tilfredsstillende status på smittevern 
utstyr, men sårbart ved økt smitte og 
manglende etterforsyning.
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UTFORDINGSBILDET

• Beredskap koster! 

• All aktivitet krever økt renhold.

• Fortsatt bruk av

hjemmekontor og digitale 

møter.

• Økonomisk krevende.

• Utholdenhet og evne til å stå i 

en ekstraordinær situasjon over 

så lang tid.
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STATUS OPPSTART SKOLE 27.APRIL

• Midlertidig forskrift til opplæringsloven Covid-19 gyldig til 27.mai

• Nasjonale smittevernveiledere for barnetrinn og ungdomstrinn

• Oppstart 1. - 4. trinn

• Oppstart 5. - 7. trinn

• Åpningstider SFO

• Skyss

• Kontinuitetsplanlegging - opprettholdelse av tjenestetilbudet ved stort fravær av personal

• Forberedelse til neste skoleår - Fagfornyelsen/skolemiljø/bruk av digitale verktøy som 
forsterker elevenes læring
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SPØRSMÅL?
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