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Behandling: 

Ordfører informerte følgende: 

13.03.2020  Ble krisestab satt for første gang i forbindelse med Covid-19, det ble laget et  

  Infoskriv til innbyggerne 

15.03.2020  Nytt møte i kriseledelsen hvor kommunelegen/smittevernlegen fattet et vedtak 

  i medhold av smittevernloven § 4.1 5 ledd om utvidet karantene (Helgeland) og 

  det ble vedtatt å leie Rorbuer på Husøy / Selvær for personer som ikke kunne 

  være i hjemmekarantene. 

16.032020 Kommunen etterlyser ledige ressurser for å lage en liste over personell som kan 

  benyttes spesielt på helse om det blir behov 

17.03.2020 Rådmannen fikk overlevert en slik liste fra sektorene 

21.03.2020 Nytt møte i Kriseledelsen hvor smittevernlegen videreførte den utvidet  

  karantene (Helgeland) i ytterligere sju dager.  

25.03.2020 Ordfører, kommunelege og rådmann deltok på fylkesmannens ukentlige  

  Skype-møte om Koronasituasjonen. Her ble det poengtert at smittevernlegen 

  ikke så mange ganger kan foreta et «hastevedtak» før kommunestyret må  

 behandle dette. 

 

Kristine Monsen 

stilte spørsmål om den økonomiske situasjonen, og hva karantenene kostet Træna kommune. 

Dette med bakgrunn i at kriseledelsen etter vedtatt beredskapsplan har fullmakt til å iverksette 

tiltak og belaste Træna kommune økonomisk inntil kr 50.000,-.  

Rådmannen svarte at det skulle gis en økonomisk oversikt i berammet møte i kommunestyret 

01.04.2020. 

 

Lena Holmen  

var bekymret over hvordan vi skal kunne ivareta offentligheten i fremtidige møter? 

 

Bjørn Olsen 

Stilte spørsmål om hvem som tar avgjørelsen om hvem som skal i karantene på Rorbuferien. 

Rådmannen svarte at det gjorde hun i medhold av smittevernlegen sitt vedtak. 

Olsen stilte også spørsmål om kommunen har permittert noen av sine ansatte. 

Svaret fra rådmannen er nei det er ikke gjort. 

 

Møteplanen  
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Det ble diskutert om denne må endres og det ble bestemt at den bli satt på sakskartet til 

kommunestyrets møte 01.04.2020. 

Kommunestyrets møte 01.04.2020 gjennomføres som et Skypmøte i henhold til nylig vedtatt 

midlertidig forskrift om fjernmøter og av det starter kl 15:30. 

 

 

 

Vedtak: 

Ordfører informerer om Kriseledelsens arbeid i forbindelse med Covid-19: 

 

13.03.2020  Ble krisestab satt for første gang i forbindelse med Covid-19, det ble laget et  

  Infoskriv til innbyggerne 

15.03.2020  Nytt møte i kriseledelsen hvor kommunelegen/smittevernlegen fattet et vedtak 

  i medhold av smittevernloven § 4.1 5 ledd om utvidet karantene (Helgeland) og 

  det ble vedtatt å leie Rorbuer på Husøy / Selvær for personer som ikke kunne 

  være i hjemmekarantene. 

16.032020 Kommunen etterlyser ledige ressurser for å lage en liste over personell som kan 

  benyttes spesielt på helse om det blir behov 

17.03.2020 Rådmannen fikk overlevert en slik liste fra sektorene 

21.03.2020 Nytt møte i Kriseledelsen hvor smittevernlegen videreførte den utvidet  

  karantene (Helgeland) i ytterligere sju dager.  

25.03.2020 Ordfører, kommunelege og rådmann deltok på fylkesmannens ukentlige  

  Skype-møte om Koronasituasjonen. Her ble det poengtert at smittevernlegen 

  ikke så mange ganger kan foreta et «hastevedtak» før kommunestyret må  

 behandle dette. 
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