Møte beredskap Sunndal bondelag
Møtereferat
Sted: Skype.
Dato: 8.4.2020
Deltakere: Kåre Langseth, Knut Flatvad, Jan Egil Gjermundnes, Tore
Rødseth Ulvund, Selma Cowan, Sigbjørn Drøpping og Kirsti Hjelde.

Forfall/møtte ikke: Ivar Bakken og Lars Olav Rødset.
Tidspunkt: 13:00-14:30

Protokoll fra møte 8.4.2020:
I. 1) Val av møteleier og referent
Protokollering: Knut Flatvad møteleder og Tore R. Ulvund referent.
II. 2) Retningslinjer for beredskapsgruppe landbruk
Protokollering 8.4.2020:
Forslag tilsendt på epost:

«Beredskapsgruppe landbruk i Sunndal
Behov for beredskapsgruppe landbruk i Sunndal
Beredskapsgruppe landbruk er ei ressursgruppe for
landbruksnæringa og lokalsamfunnet i tilfelle kriser. Eksempel på
kriser i landbruket og samfunnet elles kan være: Sjukdom,
personleg krise, brann, skogbrann, flaum, ras, tørke, spreiing av
smittsam plante- og dyresjukdom. Lista er ikkje utfyllande.
Utfallet av ei hending som kan skje, eller har skjedd kan bli betre
om landbruksnæringa samhandlar. Beredskapsgruppe landbruk i
Sunndal skal legge til rette for at slik samhandling kan skje.

Beredskapsgruppe landbruk i Sunndal
Beredskapsgruppa for landbruket i Sunndal er samansett av
representantar frå faglaga i landbruket og andre aktørar som

naturleg er knytt til næringa og frå kommunen. Alle medlemmane
i beredskapsgruppa kan ta initiativ til å kalle gruppa saman.
Gruppa kan kallast saman dersom ein medlem blir merksam på at
ei hending kan skje, eller har skjedd, der samhandling frå
landbruksnæringa kan gjere utfallet betre. Gruppa kan òg kallast
saman dersom landbruket kan bidra til handtering av kriser i
lokalsamfunnet ut over næringa.
Beredskapsgruppa møter på Felleskjøpet avd. Sunndalsøra, i
telefonmøte eller nettmøte
Møta blir leia av Knut Flatvad eller den som representerer
bondelaget. Alternativt leiar Kåre Sigurd Langseth frå Sunndal Sau
og Geit møta. Sunndal kommune fører referat frå møta.
Det skal skrivast referat frå møta som blir distribuert til
medlemmane i gruppa. Medlemmet som representerer Sunndal
kommune skriv normalt referatet.»

Beredskapsgruppa si samansetjing
Organisasjon

Funksjon

Kontaktinfo medlem

Sunndal bondelag

Fagorganisasjonen
til bøndene i
Sunndal

Knut Flatvad
knut.flatvad@gmail.com
92230730

Produsentlaget

Organiserer
mjølkeprodusentane

Lars Olav Rødset
larso@email.com
91386308

Sunndal Sau og geit
Sunndal beitelag SA

Organiserer
saueprodusentane i
Sunndal

Kåre Langset
karelangseth@gmail.com
90687243

Allskog

Sigbjørn Drøpping
90632808
sigbjorndropping@gmail.com906 32 808

Sunndalspotet

Ivar Bakken
ivar.bakken@nlr.no
90603561

Sunndal kommune

Tore Rødseth Ulvund

tore.rodseth.ulvund@sunndal.kommune.no
90101449
Landbruk Nordvest

Selma Cowen
selma.cowan@nlr.no
92683940

Veterinær

Kirsti Hjelde
kirsti2011@hotmail.com
92217092

Felleskjøpet avd.
Sunndalsøra

Jan Egil Gjermundnes

Bygdeservice
Øksendal

Sigbjørn Drøpping

Jan.Egil.Gjermundnes@felleskjopet.no

oksendal@bygdeservice.no
90632808

Generelle kommentarer og forslag 8.4.2020
Beredskapstelefon til NAV er t.o.: Tlf: 91871807.
Landbruk Nordvest orienterte om at de har rådgivere på HMS. De
har landbruksvikar i Sunndal kommune, som er fast ansatt i 100 %
stilling. Personen inngår i landbruksvikarordningen som staten
støtter. De har også HMS rådgivere som håndterer psykisk helse
som ble tatt opp på møtet.
Sunndal kommune vet om og hjelper flere som har utfordringer
knyttet til psykisk helse og andre utfordringer, bla. knyttet til
dyrevelferd. Stor fokus på dette i kommunen.
Beredskapsgruppen kjører en møteplan med 3 måneders
perspektiv der en har et oppdatering hver 14 dag utover i forhold
til Covid-19.
Felles forslag angående taushetsbelagte opplysninger, da som
tillegg til retningslinjene av 8.4.2020 :
«Dersom det dukker opp saker knyttet til taushetsbelagte
opplysninger, for eksempel om psykisk helse, er gruppa orientert
om hvordan dette håndteres gjennom lov om personvern.»

«Taushetsplikten gjelder også dyrevelferdsmessige forhold.
Kanaler her er plikt til rapportering gjennom og til Mattilsynet,
kommunen som driver kontroll av produksjonstilskudd».
«Taushetsplikt gjelder også økonomiske forhold som kan innvirke
på driftssituasjon».

Vedtak 8.4.2020:

Retningslinjene og samansetjing vedtas enstemmig den 8.4.2020
med de endringer som ble foreslått i møtet.

III. 3) Covid 19, kva slags utfordringar kan landbruket i Sunndal få
Referat 8.4.2020:
Veterinærer kan få noe mangel på en del medisin.
-

Landbruk nordvest påpekte at sesongarbeidere fra utlandet kan bli
satt i karantene i 14 dager, selv om det kan være slik at de
arbeider alene. Dette kan bli en utfordring.

-

Bondelaget påpekte at dersom landbruksvikarordninga ikkje kan
avhjelpe utfordringer knyttet til avløsning, kan beredskapsgruppa
kontaktes som siste instans der alle i gruppen må hjelpe eller
videreformidle til riktig ekspertise i gruppen. Personsensitive
opplysninger knyttet til sykdom må håndteres i tråd med lovverk.

IV. 4) Kva kan gjerast for å avhjelpe utfordringane
Referat 8.4.2020:
Sunndal kommune sender ut informasjon om beredskapsgruppen,
referatet/protokollen og at beredskapsgruppen kan kontaktes.
Vurderer kommunal nettside under fanen for «Landbruk».
Beredskapsgruppa foreslår at den kommunale krisestaben vurderer å ta
inn en person fra kommunens plan-, miljø- og næringstjeneste til å
sitte i beredskapstaben i kommunen, jamfør beredskapsplanen for
Sunndal kommune av januar 2019. Sunndal bondelag sender inn det
formelle forslaget på vegne av beredskapsgruppa.
Felleskjøpet Sunndalsøra orienterte om at de har de produktene som
trengs og er leveringsdyktige slik situasjonen er. Felleskjøpet er
fullleverandør av smittevernsutstyr til primærnæringa. De har også andre
muligheter dersom kanaler stenges for å fylle tomrom dersom dette
skulle oppstå.
Neste nytt møte i beredskapsgruppen blir den 23.4 klokken 10:00,
Felleskjøpet kaller inn via Skype.

Ålvundfjord via Skype, referent Tore Rødseth Ulvund, Sunndal kommune
den 8.4.2020.

