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Emne: VS: Info til styret og repskapet om IRs korona-tiltak
Hei
Etter en meget hektisk uke så er dert vell på tide med litt info til våre styrende organ.

Det er nå en uke siden helsemyndighetene i Norge erklærte tiltak for å stanse spredning av
koronaviruset.
Det snudde mye på hodet hos Innherred Renovasjon, men det meste av driften vår går som normalt
og vi
gjør nå vårt beste for å holde våre renovatører og annet kritisk personell friske. Våre ansatte har
forstått
at vi har en ekstra viktig samfunnsrolle i en slik situasjon og det viser de med stor fleksibilitet og stå
på
vilje. Vi har fortløpende gjort tiltak for og sikre våre ansatte for smittespredning. Som ansvarlig for
driften vil jeg si at jeg er stolt over at vi har en slik arbeidsstokk som virkelig står på nå og har holdt
roen i
en krevende tid.

Vi har hatt kontinuerlig kontakt med Frosta kommune, kommunelege på Frosta og Levanger. Vi er
imponert over den servicen de har gitt oss for de har vært med informasjon og råd slik at vi har
kunne
fått gjort risikoanalyser og utarbeidet beredskapsplaner. Vil bare få sagt det tydelig at vi er imponert
over de vurderinger og vedtak Frosta gjorde i starten som første kommune, samtidig som de og var
tydelig på hvilke de forventinger de hadde til oss og hva som var viktig og ha fokus når vi utfører våre
tjenester innen innsamling av septikk- og renovasjon.
I konsernet har ledermøte ved behov. VI har også 2 ganger i uka satt møte der ledere og tillitsvalgt
/verneombud møtes for og oppdatere og planlegge ulike tiltak.
IR:
All innsamling går som vanlig på renovasjon.
Vi holder på og gjør oss ferdig med tømming av stor septikktanker på Frosta denne uka. Bra
og få
tømt disse før det blir større opphopning av virus i kloakkslammet
Alle gjenvinningsstasjoner er åpne. Vi opplever litt mere besøk en normalt denne uka.
Behandlingsanlegg for levert varer og det er normal drift. Det begynner og bli vesentlig
mindre
avfall fra næringslivet.
Neste styremøte for IR vil avholdes som nettmøte gjennom teams. Der vil styremedlemmene enten
via
nett eller tlf delta på møte.
Repskapsmøte den 28 april holder vi på og avklarer med Ks bedrift om vi kan gjennomføre den som
et
nettmøte. Plan med eksternt foredragsholder og befaring vil bli utsatt. Det vil komme info ved mnd
skifte mars/april om hvordan møte kan avholdes.

Retura IR
Drift går som vanlig.
Vanlige avfallsmengdene begynner og gå ned på næring.
Det er økt mengder på innsamling av smittefarlig avfall.
På entreprenørarbeidet er det en viss nedgang
Hvis nedadgående aktivitetsnivå vedvarer vil man etter hvert måtete vurdere om behovet for
og
permittere. Retura IR er ikke rigget med buffer for en situasjon at hvis inntektene svikter på
grunn av nedgang på ordrer og kjøreoppdrag så vil selskapet måtte reagere raskt på og redusere
sine kostnader for og kunne betjene sine forpliktelser. Det vil bli sett på om det er behov for
arbeidskraft i konsert før slike vurderinger blir gjort. Utfordring til retura IR er at vi operer med
fortsatt 14 dagers varslingsplikt på permitteringsvarsel i motsetning til NHO sine
arbeidsgiverorganisasjoner som har 2 dagers varsel.. KS bedrift er på saken og ser på om det er
muligheter for å få forhandlet seg fram til samme vilkår.

Informasjon
De tiltak vi gjør som berører publikum informerer vi fortløpende om på våre hjemmesider og via IRs
facebookside. Ved eventuelle endringer av ruter m.m. som gjelder enkelte abonnenter kan vi sende
ut
SMS eller e-post til disse. Denne siden oppdateres jevnlig: https://ir.nt.no/2020/03/innherredrenovasjon-og-koronavirus/
Internt sender vi ut status på e-post ca en gang pr dag, det legges ut i IRs interne facebookgruppe, på
intranett og det sendes SMS med påminnelser og kortere budskap. Foreløpig er det gode
tilbakemeldinger på det, men ikke alle våre ansatte er like digitale og det er nok kun SMS som leses
av
absolutt alle.
Her er en oppsummering av det som er kommunisert internt:
Bruktbo stengt
Vi stengte begge bruktbutikkene fra og med 16. mars, både av smittevernhensyn og bemanning. For
tiden bemannes butikkene mye av vikarer allerede, og det er på butikkene vi har eksterne innendørs
og
potensielt størst smitterisiko. Alle andre renovasjonsselskap med bruktbutikker som vi kjenner til,
gjør
det samme.
Transport og mottak
Foreløpig går drift som normalt på transport (avfall og slam), behandlingsavdeling og
gjenvinningsstasjoner, selv om enkelte ansatte er hjemme i karantene pga utenlandsreiser m.m.
Driftslederne vurderer dette løpende og setter inn tiltak hvis behov. Vi har fortsatt vanlige
åpningstider
men oppfordrer publikum til å komme kun hvis det er nødvendig.
Oppmøte i garderober og samling i kantine/fellesareal

Der mange møtes samtidig for skift skal det deles i puljer slik at en ikke er mange samtidig i
garderober. I
fellesarealer sitter vi langt fra hverandre og unngår å være mange til stede samtidig. Del opp
lunsjtider
og kaffepauser. Fra nå av skal alle gå hjem når de er ferdige med ruta og har vasket biler og utstyr!
Dvs
sjåfører skal rengjøre bilen, skifte og dra hjem. Ingen skal sitte og vente i kantiner eller på
oppmøtestedet når de er ferdige med dagens oppgaver.
Strengere hygienetiltak
Det er innført rutiner for rengjøring og desinfisering av utstyr, biler, kontor osv. Renovatører og
sjåfører
har laget nye prosedyrer for renhold i biler. Behandlingsavdelingen har skjerpet renhold i førerhus på
maskiner og trucker. På kontorer og andre lokaler får hver enkelt ansvar for å rengjøre eget utstyr 1
gang
pr dag – dvs kontorpult, PC/tastatur, dørhåndtak, ipader.
Grundig håndvask vektlegges, antibac prioriteres til sjåfører pga et begrenset lager. Alle bes holde
avstand til hverandre, minst 1 meter.
Adgangskontroll
Ingen eksterne skal inn på våre bygg. Unntaket er toalettet på Mule som er satt av for
anleggsarbeiderne
på Mule. Det settes opp plakater på alle dører, og noen dører låses.
Møter og kontorarbeid
Alle eksterne møter skal skje som telefon- eller nettmøter. Interne møter med flere enn to personer
skal
også foregå via nett/Teams.
Det er foreløpig ikke noe generelt påbud eller oppfordring om hjemmekontor, men den enkelte leder
vurderer om det er hensiktsmessig og ansatte som ønsker det tar en prat med sin leder. Kontor skal
ikke
lenger deles mellom flere. Ansatte kan spres på våre lokasjoner slik at alle får eget kontor. Siden
mange
er hjemme er det ledige kontor både på Mule og Ørin.
Permisjon, egenmelding og omsorgspenger
IR ga to dagers permisjon med lønn til foreldre som måtte være hjemme da skolene stengte i forrige
uke.
Siden ble det klart at omsorgspenger (sykt barn-dager) kan benyttes hvis man må være hjemme med
barn som ikke har barnehage/skole. En del personell hos oss innehar en funksjon som er
samfunnskritisk,
og de har dermed krav på et tilbud om barnepass fra sin kommune. Vi har noen som har benyttet seg
av
dette.
IR forholder seg til den informasjon og de råd som er gitt fra Folkehelseinstuttet, kommunelegene i
våre
kommuner og fra Avfall Norge. Det er noe ulik praktisering i renovasjonselskapene i Norge, men det
er
også på grunn av lokale ulikheter i situasjonen de er i.

Her er litt nyttig informasjon fra bransjen:
https://www.avfallnorge.no/bransjen/nyheter/r%C3%A5d-til-bransjen-om-corona-viruset
https://avfallsbransjen.no/2020/03/17/dette-er-kritisk-personell/
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