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Forebygging av koronasmitte i Bærum kommune – videreføring og endring av lokal 
forskrift 
      

Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
 

Oppheving av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune  
 
Kommunedirektøren tilrår at formannskapet fatter følgende vedtak om oppheving av forskrift om forebygging av 
koronasmitte i Bærum kommune av 1. oktober 2020 (FOR-2020-10-01-1939):     

 
I 
 

Forskriften oppheves.  
 

II 
 
Endringen trer i kraft straks. 

 
 
Oppheving av lokal forskrift om smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser i Bærum kommune  
 
Kommunedirektøren tilrår at formannskapet fatter følgende vedtak om oppheving av forskrift om smittevernfaglig 
forsvarlig drift av byggeplasser i Bærum kommune av 4. mars 2021 (FOR-2021-03-04-610):     

 
I 
 

Forskriften oppheves.  
 

II 
 
Endringen trer i kraft straks. 

 
 
 
 
 
 
 



SAKSUTREDNING 
 
Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok den 1. oktober 2020 lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune. 
Forskriften er senere endret ved vedtak i formannskapet 15. oktober, 28. oktober, 9. november, 11. november, 4. 
desember, 18. desember 2020 og 19. januar, 3. februar, 19. februar, 4. mars, 23. april, 8. mai, 12. mai og 21. mai 
2021.  
 
Den 4. mars 2021 vedtok Bærum formannskap lokal forskrift om smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser i 
Bærum kommune. Denne er senere endret ved vedtak i formannskapet 12. mai og 2. juni 2021.   

 
Den 8. juni 2021 fattet kommuneoverlegen hastevedtak om forbud mot visse aktiviteter i forbindelse med den 
pågående russefeiringen. Hastevedtaket gjelder til og med formannskapets møte 16. juni.  
 
Bakgrunnen for innføring og senere revisjoner og endringer av smitteverntiltak i lokale forskrifter, er at 
smittesituasjonen i Osloregionen og lokalt i Bærum kommune har vært bekymringsfull over tid. Kommunene i 
Osloregionen, herunder Bærum, har som følge av dette satt inn nødvendige lokale smitteverntiltak i tillegg til de til 
enhver tid gjeldende nasjonale tiltakene. I perioder har Bærum og andre kommuner i regionen også vært omfattet 
av statlig bestemte, forsterkede tiltak som har vært betydelig strengere enn de alminnelige reglene i Covid-19-
forskriften som gjelder for hele landet (‘nasjonale regler’). Lenke til regjeringen.no 
 

 
 
Fra 22. mai 2021 har Bærum kommune igjen hatt ‘nasjonale regler’ med tillegg av nødvendige forsterkede tiltak 
vedtatt gjennom lokale forskrifter etter samordning med nabokommunene. 

 
Kommunedirektørens saksfremlegg til formannskapets møter på de ovenfor nevnte datoer inneholder utfyllende 
redegjørelser for de løpende vurderinger som har ligget til grunn for Bærum kommunes lokale smitteverntiltak i 
perioden fra oktober 2020 til nå.    
 
Kommunedirektørens vurdering og plan for videreføring og revisjon av lokal forskrift  
Kommunens ansvar for et forsvarlig smittevern 
Bærum kommune har gjennom smittevernloven et ansvar for å sørge for at alle som bor eller midlertidig 
oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige forebyggende tiltak mot Covid-19-smitte. Kommunen er derfor 
forpliktet til fortløpende å vurdere om lokale smitteverntiltak er nødvendige i tillegg til gjeldende nasjonale tiltak. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/


Forpliktelsen til å gjøre lokale vurderinger for å sikre et forsvarlig lokalt smittevern er presisert og utdypet i Helse- 
og omsorgsdepartementets Rundskriv om kommunale smitteverntiltak (I-7/2020), sist revidert 19. februar 2021.  
 
Lokal forskrift  
Kommunen er til enhver tid underlagt de statlig bestemte reglene i Covid-19-forskriften. I tillegg kan kommunen 
gjennom lokal forskrift vedta strengere tiltak enn de som gjelder i medhold av Covid 19-forskriften. Der hvor lokal 
forskrift eventuelt er strengere enn Covid-19 forskriftens regler, gjelder de lokale reglene. Kommunen har ikke 
myndighet til å bestemme at det lokalt skal gjelde mildere regler enn de som følger av Covid-19-forskriften.  

 
Bærum og de andre kommunene i regionen har siden høsten 2020 gjort lokale vurderinger og vedtatt lokale 
smitteverntiltak, bl.a. gjennom regler i lokale forskrifter. Tiltakene har vært og er basert på faglige vurderinger og 
anbefalinger fra nasjonale og lokale helsemyndigheter. Kommunedirektørens vurdering er at tiltakene i Bærums 
lokale forskrift, sammenholdt med de statlig bestemte tiltakene og, har fungert godt og sikret et godt smittevern 
for innbyggerne i Bærum.  
 
Smittesituasjonen har nå vært i positiv utvikling over tid, og dette gir grunnlag for lettelser av smitteverntiltakene 
som gjelder i Bærum. Kommunedirektørens vurdering er at det nå ikke lenger er nødvendig med lokale, 
forsterkede tiltak i tillegg til de nasjonale reglene. Kommunedirektøren foreslår derfor at de to lokale 
smittevernforskriftene oppheves. Forslaget fremmes i samråd med kommuneoverlegen. Kommunedirektøren har 
også vært i dialog med nabokommunene med sikte på å sikre så like tiltak og regler som mulig på tvers av 
kommunegrensene i regionen.  

 
Lettelser i smitteverntiltakene foreslås ut fra smittesituasjonen slik den er nå. Kommunedirektøren vil fortsette å 
følge situasjonen tett med sikte på å sikre at det samlede tiltaksnivået i kommunen til enhver tid gir forsvarlig 
smittevern for innbyggerne. Kommunedirektøren vil fremme forslag om eventuelle nye tiltak hvis situasjonen 
endrer seg slik at dette anses nødvendig.  

 
Smittesituasjonen i Bærum kommune pr 15. juni 2021 
Vedtatte nasjonale og lokale lettelser har ikke ført til oppblomstring av smitte. Smittesituasjonen er under god 

utvikling både i Norge, Oslo og i Bærum kommune.  

 

I uke 23 ble det registrert 66 nye smittede i Bærum (se figur under) som er noe høyere enn for uke 22. Det kan i 

sin helhet forklares av utbrudd blant russen.  Sett bort fra russesmitten er smitten nå på et lavt nivå i kommunen.   



 

Som det fremkommer under er det i all hovedsak smitte blant ungdom knyttet til russefeiringen som har stått for 

smitten i uke 23. Så langt er det registrert lite smitte videre til deres foreldre. For andre årsklasser er smittetallene 

lave, og ikke minst er det minimalt med smitte blant barn og yngre ungdom. 

Figurene under viser smittetilfeller fordelt på alder 

 



 

Risikonivå i  uke 23 
Antall smittede siste 14 dager: Vi har for tiden under 100 smittede per 100 000 siste 14 dager. Det betyr relativt 

lite smitte i kommunen nå, og mye av smitten er konsentrert til russefeiringen. 

Sykehusinnleggelser: Sykehusinnleggelser er nå på et lavt nivå og er for siste 14 dager 3 innleggelser per 100 000, 

noe som gir et godt bilde på at konsekvensene av smitte nå synes å være mindre.  

Testing: Det er mange som tester seg og sist uke var det 5070 (se figur under) som ble testet og kun vel 2 % av 

disse testet positivt.  

Andel med ukjent smittekilde:  Andelen smittede uten kjent smittekilde har siste 14 dager gått ned til 9 % og det 

er også et godt tegn.  

Med de relativt lave smittetall og flere andre positive indikatorer, er risikonivået også i uke 23 satt til 2.  

 

Figur under viser utvikling i testaktivitet  

 

 

Kommuneoverlegenes vurdering og anbefaling  

Smitten er totalt sett fallende i kommunen siste 14 dager. Den begrensede økningen forrige uke henger sammen 

med et utbrudd blant russ og andre deltakere i russefeiringen. Fra 8. juni ble det som et hastevedtak innført 

forbud mot rulling med buss og forbud mot organisering og deltakelse i sammenkomster som ledd i 

russefeiringen. Pr 15.6. er 55 personer smittet som ledd i russefeiringen og blant dem er 34 russ. I tillegg er 7 

familiemedlemmer videre smittet. De fleste er smittet på russebusser, og det er elever fra mange ulike 



videregående skoler som er smittet. Smittede russ fra andre kommuner som har festet på våre russebusser er ikke 

medregnet.  

Generelt er smittesituasjonen langt bedre nå enn for få uker siden. Samtidig er de aller fleste sårbare personer i 

kommunen nå vaksinert og konsekvensene av eventuelt nye smitteutbrudd vil bli langt mindre. Fortsatt er det 

mange unge voksne som ikke er vaksinert, men de sårbare i denne alderen er vaksinert. I denne situasjonen må 

det tåles at det kan oppstå enkeltstående og lokale smitteutbrudd uten at det stopper opp etterlengtede lettelser 

for befolkningen, kulturlivet og næringslivet.  

Gitt at smitteutbruddet blant russen ikke utvikler seg raskt i negativ retning mener kommuneoverlegen at det er 

forsvarlig å foreslå lettelser i kommunens tiltak fra medio juni. 

Det ser ut som russeutbruddet har klinget av etter vedtaket om nedstenging, og de siste dagene er det kun 

rapportert noen helt få tilfeller blant russen. Russen har testet seg i stor grad, både russen generelt, og de som har 

blitt nærkontakter i forbindelse med smitte har også stilt opp og testet seg. 

Spørsmålet er om det er særlige forhold ved smittesituasjonen i Bærum som innebærer at kommunen trenger  
smittetiltak utover tiltakene knyttet til den nasjonale Covid-19-forskriften. Vi har for tiden ingen store utbrudd 
som utgjør et potensiale for store utbrudd i kommunen, og utbruddet blant russen synes å være under kontroll. Vi 
forventer mindre utbrudd også fremover, også med det mer smittsomme deltaviruset, men har god kapasitet til å 
slå ned disse utbrudd. Og, som skrevet tidligere, når de aller fleste sårbare individer er beskyttet mot smitte ved at 
de er fullvaksinerte, frykter vi ikke alvorlige konsekvenser av eventuell mindre smitteutbrudd. 
 
De allerede innførte lettelsene har ikke medført større smittespredning i kommunen og det er ikke lenger 
forholdsmessig å videreføre mange av dagens tiltak med tanke på de begrensninger dette gir for befolkningen, 
kulturlivet og næringslivet.  
 
Kommuneoverlegen finner det forsvarlig å avvikle de tiltak som er knyttet til kommunens lokale forskrift. Den 
lokale forskrift har virket etter sin hensikt når smitten har vært særlig høy. Vi har hatt et høyt smittetrykk fra 
nabokommunene, ikke minst Oslo.  
 
En overgang til nasjonal forskrift innebærer flere lettelser. Det forventes i tillegg at den nasjonale forskriften 
endres med det første ved overgang til trinn 3 i den nasjonale åpningsprosessen som vil gi ytterligere lettelser.  
 
De fleste virksomheter som har vært stengt eller hatt begrensninger på sin drift vil nå kunne åpnes, også for 
innbyggere bosatt utenfor kommunen. Det gjelder treningssentre, bowlinghaller, lekeland, kultur- og 
idrettsanlegg. All trening/øvinger vil bli tillatt, både inne og ute. 
 
Det vil ikke lenger bli forbudt å være mer enn 10 uvaksinerte i private sammenhenger, men fortsatt vil dette bli 
anbefalt, og helst bør det skje utendørs. Med ytterligere åpning nasjonalt vil denne anbefalingen øke til 20. 
 
For arrangementer vil det nå bli tillatt med flere deltakere både ute og inne.  50 personer innendørs og 100 tillates 
for barn og unge. På faste tilviste plasser tillates 200 deltakere.  Ute vil grensen nå bli 200, men 600 på faste 
tilviste plasser. Ved overgang til trinn tre nasjonalt vil enda flere kunne møte både inne og ute.  
 
Hjemmekontor vil ikke lenger være pålagt, men anbefalt hvis det fungerer greit. Munnbind vil fortsatt anbefales 
hvis det er vanskelig å holde avstand, men vil ikke lenger være et krav.  
 
Kommuneoverlegen mener tiden nå er moden for disse lettelser, og at befolkningen i Bærum nå i sterkere grad 
forholder seg til anbefalinger og ikke møtes av strenge forbud. Fortsatt kan det komme smitteutbrudd, og det vil 
være like viktig fremover å overholde avstand i størst mulig grad, unngå for store grupper, holde seg hjemme ved 
tegn på luftveissykdom og oppsøke teststasjon ved symptomer.  
 
Dette betyr ikke at pandemien nødvendigvis går mot slutten. Vi skal være forberedt på at det igjen kan opptre 
smitte i så stort omfang at gjenåpningsprosessen må settes i pause, og at det til og med igjen kan bli aktuelt å 
innføre begrensninger.  

 



Ikke grunnlag for å opprettholde forbud mot rulling og sammenkomster for russ 
Forbudet mot rulling på buss og sammenkomster som ledd i russefeiringen synes å ha virket. Smitten har blitt 

kraftig redusert siste uke. Samtidig har det kommet inn smittetilfeller fra russen helt fram til i dag. Russen bør 

fortsatt unngå rulling med mange russ og bør holde seg til en fast, mindre gruppe i resten av russetiden. Større 

sammenkomster der mange russ møtes der krav til avstand ikke overholdes bør helt klart unngås. Hvis russen ikke 

overholder disse regler kan det raskt oppstå kraftig smitte i russemiljøet. Det kan igjen bli aktuelt å forby rulling og 

sammenkomster. Med den begrensede smitte blant bussen kan ikke kommuneoverlegen se at det er grunnlag for 

å anbefale en videreføring av dagens forbud.  

  
Kommunedirektørens vurdering og tilråding 

Etter en samlet vurdering, og i tråd med faglige anbefalinger fra kommuneoverlegen og dialog med 
nabokommunene, foreslår kommunedirektøren å oppheve lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i 
Bærum og lokal forskrift om smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser i Bærum.  
 
Kommunedirektøren foreslår videre at kommuneoverlegens hastevedtak om forbud mot visse aktiviteter i 
forbindelse med russefeiringen ikke forlenges.  

 
Opphevelse av de lokale smittevernforskriftene innebærer at kun ‘nasjonale regler’ gjelder og innebærer blant 
annet følgende lettelser i forhold til dagens regler:  

 
Sammenkomster og arrangementer 

• Det vil ikke lenger være forskriftsregler som regulerer hvor mange personer man kan samle i private hjem, 

hager, og lignende.  

• Antallsbegrensninger for arrangementer utvides. Når de nasjonale reglene endres ved overgang til ‘trinn 

3’ i regjerningens gjenåpningsplan, kanskje allerede fra torsdag 17. juni, vil dette innebære til dels 

betydelige lettelser i forhold til antallsbegrensningene som gjelder i dag.  

 
Idrett og fritidsaktiviteter  

• Endringer i antallsbegrensninger for arrangement vil tillate gjennomføring av større kultur- og 

idrettsarrangementer enn i dag.  

• Voksne vil igjen kunne drive med innendørs organisert breddeidrett og andre innendørs fritidsaktiviteter.  

 
Næringsliv 

• Det vil ikke lenger være restriksjoner som går ut på at visse typer næringsvirksomhet skal holde stengt 

eller være begrenset til kommunens egne innbyggere e.l.  

• Det vil ikke lenger være ekstra strenge lokale krav til smittevernfaglig forsvarlig drift av en rekke 

virksomheter.  

• Det vil ikke lenger være forskriftsfestet påbud om at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber fra 

hjemmekontor.  

 
Nasjonale regler vil fremdeles gjelde, nærmere bestemt Covid-19-forskriftens regler om karantene, gjennomføring 
av arrangementer, herunder antallsbegrensninger, smittevernfaglig forsvarlig drift av visse virksomheter, mv. De 
nasjonale reglene er statlig bestemte og kan ikke endres av kommunen.  
 
Bortfall av kommuneoverlegens tidsbegrensede vedtak om forbud mot bruk av russekjøretøy og sosiale 

sammenkomster som ledd i russefeiring i Bærum kommune vil innebære at det igjen vil være tillatt med ‘rulling’ 

og andre former for russefeiring i Bærum. Nasjonale råd om gjennomføring av feiringen gjelder fremdeles.   

 
Lokale smitteverntiltak som kommunen gjennomfører med hjemmel i smittevernloven skal sørge for forsvarlig 
smittevern for kommunens innbyggere og stabile og forutsigbare rammevilkår for næringslivet. Loven krever at 
tiltakene skal være medisinskfaglig begrunnet, nødvendige og forholdsmessige. Kommunedirektøren har, i tråd 



med faglige anbefalinger, lagt til grunn at lettelser i tiltak må skje gradvis og kontrollert, «ett steg av gangen», og i 
tråd med en plan med klare prioriteringer.  
 
Smittesituasjonen i Bærum kommune – og i regionen – har nå over tid hatt en stabilt positiv utvikling. 
Smittetallene indikerer at den generelle smitten i samfunnet er lav. Utbrudd av smitte kan håndteres fordi det er 
god kapasitet til smittesporing og i helsevesenet. Det er videre mindre grunn til å frykte alvorlige konsekvenser av 
utbrudd fordi så godt som alle i særskilt utsatte grupper, og stadig flere andre, er vaksinert. Kommunedirektørens 
vurdering er at det i nåværende situasjon ikke lenger er nødvendig å opprettholde forsterkede lokale 
smitteverntiltak ved siden av de nasjonale reglene. Situasjonen har også vært stabil over så lang tid at det anses 
forsvarlig å oppheve de forsterkede lokale tiltakene nå. Lettelsene legger til rette for en fortsatt, gradvis 
gjenåpning av samfunnet, i tråd med at smitteutviklingen tillater det.  

 
Kommunedirektøren vil fortsette å følge utviklingen i smittesituasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt, og vil 
fortløpende vurdere om lokale smitteverntiltak er nødvendige.   
 
Dialog med innbyggere og næringsliv 
Kommunedirektøren har gjennom hele pandemien hatt et godt og tett samarbeid med lokalt næringsliv. Det har 
vært gjennomført jevnlige dialogmøter med representanter for ulike bransjer og virksomheter. Administrasjonen 
har hatt temabasert dialog med representanter for næringslivet for avklaringer og rådgivning i konkrete 
situasjoner. Kommunedirektøren har i forkant av denne revisjonen mottatt og tatt i betraktning henvendelser fra 
næringslivet, bl.a. treningssenterbransjen.  
 
For øvrig mottar administrasjonen daglig henvendelser fra innbyggere og ulike brukergrupper. Gjennom disse får 
kommunedirektøren nyttig innsikt og gode innspill som også denne gang er tatt i betraktning.  
 
Ikrafttredelse og varighet 
Kommunedirektøren foreslår at de to forskriftene oppheves straks, slik at nasjonale regler gjelder fra 
vedtakstidspunktet.  
 
Prosessuelle merknader  
Forslag til opphevelse av lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune og lokal forskrift om 
smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser i Bærum kommune er inntatt innledningsvis i saksfremlegget.  
 
Formannskapet har vedtakskompetanse i samsvar med delegasjon vedtatt av kommunestyret i sak 100/20. 
Gruppelederne for partiene som er representert i kommunestyret, men ikke i formannskapet, gis anledning til å 
uttale seg.  
 
Etter forvaltningsloven § 37 andre ledd skal som hovedregel offentlige og private institusjoner og organisasjoner 
for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig 
berøres, gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget. Forhåndsvarsling kan likevel unnlates i medhold 
av fjerde ledd, blant annet “forsåvidt [forhåndsvarsling] kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller 
svekke dens effektivitet”, jf. bokstav b.  
 
Kommunedirektørens forslag om opphevelse av forskriftene er basert på at det ikke lenger er medisinskfaglig og 
rettslig grunnlag for å opprettholde tiltakene. Kommunedirektøren legger videre til grunn at tiltakene i en slik 
situasjon skal oppheves så raskt det er mulig og forsvarlig. Gjennomføring av en mer eller mindre formell høring 
har derfor ikke vært ansett som hensiktsmessig eller mulig.  
 
Kommunedirektøren tar som ved tidligere forskriftsvedtak sikte på å orientere innbyggerne og næringslivet om 
forskriften gjennom flere informasjonskanaler. Kommunens kommunikasjonsavdeling informerer i henhold til nå 
etablerte prosedyrer. Det foreslås at endringene i forskriften skal gjelde straks de er vedtatt og at forskriften med 
vedtatte endringer skal gjelde inntil videre. 
 
Kommunedirektøren vil følge smitteutviklingen både i Bærum kommune og i Osloregionen tett og vurdering av 
tiltak vil gjøres fortløpende.  
 
KONKLUSJON OG ANBEFALING 



Kommunedirektøren tilrår at formannskapet vedtar å oppheve lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i 
Bærum kommune og lokal forskrift om smittevernfaglig forsvarlig drift av byggeplasser i Bærum kommune, som 
innstilt over. Kommunedirektøren tilrår at kommuneoverlegens midlertidige vedtak om forbud mot visse 
aktiviteter i forbindelse med russefeiringen ikke forlenges. Vedtaket faller dermed bort av seg selv idet varigheten 
er begrenset til og med formannskapets møte onsdag 16. juni. 
 
Kommunedirektøren vil følge utviklingen i den lokale smittesituasjonen løpende og vurdere behovet for endringer 
av lokal forskrift og andre tiltak. Innføring av ytterligere tiltak kan bli aktuelt på kort varsel ved behov.  

 


