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BEREDSKAPSRÅDET - REFERAT FRA MØTE 16.03.20 

Møte i beredskapsrådet 16.03.20 kl. 11:15 – 12:15 på møterom Garsjøen. 
 
Tilstede: Nina B. Øvergaard, Svanhild A. Lande, Håvard Lund, Elisabeth Larsen, Line Kristoffersen, 
Espen Kvammen Rafaelsen, Rune G. Rafaelsen, Siv M. Wollmann. 
 
Tilstede på Skype:  

 Fra Sør-Varanger kommune: Pål K. Gabrielsen, Arnulf Ingerøyen, Magnus Mæland 

 Kirkenes sykehus ved Karlo Mortensen 

 Sivilforsvaret ved Terje Meyer  

 Sognepresten Einar Fagerheim  

 Mattilsynet ved Karianne Strømhaug 

 Heimevernet ved områdesjef Tor Halvar Olsen 

 GSV v/Trond Lysholm  

 Avinor ved Rell Kjølås  

 NAV ved Karin Johansen 
 
Innkalt, men ikke deltatt: Politiet v/Tomas Pettersen og Røde Kors v/Wiggo Hansen. 
 
Ordfører har innkalt til kommunalt beredskapsråd.  
Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål mellom kommunale, 
statlige myndigheter og frivillige organisasjoner på kommuneplan, og er et forum for gjensidig 
informasjonsutveksling om beredskapsmessig status i den enkelte etat/institusjon.  

 
Agenda:  

 Gjensidig informasjonsutveksling  

 Smittevern – fortsatt forbygge utbrudd av smitte 

 Helseberedskap ved eventuelt utbrudd  
 
 

 
Ordføreren orienterte om følgende: 

- Turistproblematikk løst 
- Følger nasjonale anbefalinger og informerer fortløpende 
- Formannskapet har gitt rådmannen nødvendige fullmakter 
- Hovedfokus på egne innbyggere 

http://www.svk.no/
mailto:postmottak@svk.no
mailto:postmottak@svk.no
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Rådmannen ønsket velkommen og ga ordet til kommuneoverlegen, som orienterte om følgende: 
 

 Epidemiske faser 1-5. Ingen foreløpig smittet i SVK, men tar høyde for at det finnes smittede, 
vi er i fase 2. 
Vi må derfor alle sammen ha høyt trykk på hygienetiltak og karantene. 

 

 Forbereder oss på de kommende faser i fht. FHI sine risikovurderinger:  
Anslag: Ca. 1.500 mennesker (14 % av befolkningen) bli syke, av disse ca. 50 personer 
alvorlige syke med sykehusinnleggelse. Av de 50, vil 14 kreve respirator, 7 av disse vil kunne 
dø. 
Vi er sykehuskommune og må derfor ta høyde for dette. 
 

 Økt kapasitet på legesenteret og nye rutiner – men redusert kapasitet på laboratoriet til 
andre ordinære prøvetaking  
 
Det er etablert en egen prøvetakingsstasjon på gamle brannstasjonen. Den vil være i drift fra 
i morgen 17 mars. Dette er et samarbeid med Kirkenes sykehus.  
Helsepersonell testes spesielt 
 

 Det er klargjort for en egen avdeling med 8 sengeplasser på Prestøyhjemmet som eventuelt 
skal ta i mot syke/smittede om kommunen får utbrudd i egne sykehjem og institusjoner  
 

 Følg fortløpende informasjon om karantene – klargjøring av hva dette innebærer 

 Kommuneoverlegen vil berømme godt samarbeid med Finnmarkssykehuset både når det 
gjelder smittevern, prøvetaking og legevakt.  
 

Kirkenes sykehus:  
Gul beredskap – 10-15 % av ansatte i karantene. Situasjonen håndteres foreløpig. Godt fornøyd med 
samarbeidet med kommunen.  
 
Sykhuset kan bli en problemstilling ifht. barn som ikke har barnehageplass før august for kritisk 
personell. Ønskelig å få til en løsning for dette.  
 
GSV har satt opp telt utenfor sykehuset for mottak av pasienter. Ønsker en bedre lokal løsning – 
gammelt telt, det går henvendelse fra sykehuset om behov for ressurser (personell, telt osv.).  
 
Mange smitteverntiltak iverksatt, 9 senger til smittepasienter uten intensivbehov. Jobber med å øke 
intensivkapasitet ut fra scenarier (respirator, dialyse osv.).  
 
En del ansatte som bor utenfor landet. Har noen spørsmål angående karantene og informasjon som 
blir gitt på flyplassen.  
 
Det er innført adgangskontroll på sykehuset og det er lite ordinær kirurgi osv nå.  
 
Kommuneoverlegen:  
Har eget og RK-personell på flyplassen for å dele ut infoskriv om karantene. Skrivet leses også opp av 
flypersonell om bord. Unntaksregel for kritisk personell. Disse stoppes på ingen måte på flyplassen – 
men skal i hjemmekarantene. 
 
Sivilforsvaret:  
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Barnepass til personell for kritisk personell – utenom normal arbeidstid? Fylkesberedskapsrådet skal 
drøfte samordningsrollen til fylkesmannen. Sivilforsvaret kan hjelpe med tunneltelt dersom HV ikke 
kan bidra utenfor sykehuset.  
Langvarige oppgave – SF må opprettholde akuttberedskap og hjelper kommunen så langt de kan. 
Ønsker bedre dialog med kommunen ifht. forventet utvikling, forutsigbarhet osv. i fht. transport av 
personell v/hurtigrute/fly.  
 
Sognepresten:  
Alle gudstjenester avlyst. Begravelser må gjennomføres, begrensning på 50 tilstedeværelse og 30 i 
øvrige kapell. Vurdere å redusere ytterligere, å kun ha begravelser ute eller kun bruke et kapell til 
dette.  
Menigheten har noen ansatte i karantene som normalt ville utført renhold.  
Det er innført hjemmekontor på det fleste ansatte i menigheten. Hjemmebesøk foretas ikke uten 
videre – men kontakt foregår pr. telefon. Kapasitetsbegrensninger blant prestene.  
 
Kommuneoverlegen:  
Smittevernlegen skal vurdere antall personer ifht. begravelser og kommer tilbake til dette. 
Menigheten må ta kontakt med SVK vedr. renhold hvis dette blir problematisk. Presten bes sende en 
henvendelse på dette til personalsjefen. 
 
Mattilsynet:  
Mattilsynet har innført hjemmekontor. Varer inn og ut av landet går som normalt. Tilsynsvirksomhet 
er stoppet, men kaos i fiskerinæringen ifht. leveranser. Mattilsynet liten, kritisk virksomhet, få 
ansatte så viktig med god forebygging med hensyn på smitte.  
 
HV:  
Kartlegging av personell som kan brukes ved bistandsanmodning, både de som bor her og de som bor 
utenfor kommunen. Har også personell med sanitetskompetanse. Alle HV-soldater er varslet via sms 
om å være forberedt og de er i gang med utstyrskontroll. Har ikke annet telt enn det sykehuset har 
fått av forsvaret. HV er klar når bistandsanmodning kommer.  
 
GSV: Forholder seg til kommunens føringer. Pendlere, hjemmekarantene. Reiser i Nordland, Troms 
og Finnmark går også i karantene – alle som har vært via flyplassen.  
Skjerpede tiltak på grenselinjen mot Russland hvor disser er isolert fra omverdenen, rustet til å være 
der ei stund.  
Cold Response-deltakere på tur hit, disse skal via screening i leiren.  
Støtte til det sivile: Ønsker å bidra, men må skje på formelt riktig måte, tjenestevei via FOH. HV-
ressurser skal brukes før grensevakta sine ressurser.  
 
Når det gjelder testing av eget personell – har GSV mulighet for dette? Ingen indikasjoner på syke i 
leiren nå.  
Kommuneoverlege: Tar dette opp med smittevernlege. Sykestua på GSV kan evt. brukes til testing av 
eget personell, dersom kapasiteten tilsier det. Vær proaktiv så lenge vi ikke har kjent smitte i leiren. 
 
Avinor:  
Daglige møter med divisjonsledelsen og overvåker situasjon. Normal drift på alle områder i dag. Vi 
har fortsatt noen i karantene. Trafikksituasjonen; færre ankommende reisende.  Det fungerer godt 
med gruppa fra kommunen og sivilforsvaret som er tilstede under flyankomst. Utvidet renhold for 
driftsbygg og terminal. Billettautomater osv. desinfiseres flere ganger pr. dag. Hjemmekontor for de 
som kan.  
 
NAV:  
Stengt for publikum, møter via skype og telefon. Sosialhjelp ivaretatt. Møte hver morgen ifht. 
beredskapsplaner og ROS. Mange permitterte å ta vare på. Noen på hjemmekontor (5-6 stk.). 
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Akuttbehov ifht. mat/boliger ivaretatt. Kan utvide med telefon-tjeneste ved behov, oversender 
akuttnr. til legetjenesten. 
Kommuneoverlege: Vær proaktiv med info-arbeid ifht. permittering, karantene, hjemme med barn 
osv. slik at legetjenesten kan avlastes. Eks. telefontjeneste.  
Legge ut på nettsiden og facebook info om NAV – akuttnr. osv. 
 
HV: Alternative kommunikasjonsformer ved nettutfall? SVK har ingen egne systemer vi kan sette 
opp. 
 
Nytt beredskapsrådsmøte innkalles på skype når det blir nødvendig. 
 

  
 
 

Siv Merete Wollmann 
formannskapssekretær 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 

 
 

 

 


