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Belastning på kollektiv transport og fare for smitte i bygg legges til grunn

Videre føringer for hjemmekontor vs fysisk kontor

Avstandsbegrensning og hygienerutiner for å sikre smittevern videreføres
Arbeidsgiver har ansvar for å bidra til om lag 50% reduksjon i bruk av kollektivtraffikk i 
rushtiden

Ansatte anmodes om å gå eller sykle til og fra arbeidssted. Ordningen med gratis 
parkeringsplasser videreføres.

Max 50% av kontorplassene skal benyttes til enhver tid
Hjemmekontor videreføres som ordning ut inneværende år. Samtidig må det legges til 
rette for at alle ansatte er innom kontoret planmessig ukentlig/hver andre uke. Plan for 
fordeling av bruk av kontorplassene utarbeides av den enkelte kommunalsjef/direktør 
innenfor rammene av 50% belastning og etablerte kohorter
Fysiske møter kan avholdes der det er nødvendig for å gjennomføre politisk 
prioriterte prosesser, særlig viktige planleggings- og kreative arbeider og for 
ivaretagelse av godt arbeidsmiljø
Fysiske møter gjennomføres innenfor regelverket om avstandsbegrensning



Hovedføring: Fortsatt stengt for publikum til Veiledningstorget. Nøkkelkort benyttes til inngang. 

Eksterne møtes i døra etter avtale. Det defineres egne møterom som benyttes.

Åpning av kontorlokaler for eksterne?

Rådhuset
Politikere gis tilgang til å benytte lokaler til møter og forberedelser. Benytte egne nøkkelkort
Møter med eksterne kan avholdes i følgende situasjoner: Intervjuer, forhandlinger og drøftinger
Det åpnes ikke for fri booking av møterom i 2. etg i Outlook – kun de som har tilhørighet i Rådhuset
Det åpnes ikke for større samlinger, store møter eller lignende

EL10
Møter med eksterne kan avholdes i følgende situasjoner: Intervjuer, forhandlinger og drøftinger
Brukermøter skal som hovedregel gjennomføres digitalt. Tildelingskontoret kan gjennomføre 
brukermøter ved behov.

Kunnskapssenteret i Sandvika
Kunnskapssenteret gjenåpner for studenter, deltakere og elever fra og med 17 august, herunder 
Voksenopplæringssenteret, Kulturskolen, OsloMet og Scuola d`Italiano. 
Kurs og konferanseavdelingen holder helt stengt foreløpig frem til 14 September. Det vil vurderes en 
gradvis gjenåpning av avdelingen første uken i september.
Spiseriet, Kunnskapskoppen og Lille Spiseriet åpner 17 august, hovedsaklig take - away



Per 7 august 2020 – kan endres fortløpende

Smittevernregler for møteromsarrangør

Overflater og berøringspunkter skal vaskes før og etter møte av arrangør

Antibac eller tilsvarende til bruk inne på møterom skal medbringes av 

arrangør

Arrangør skal føre navneliste over alle som er fysisk tilstede

Arrangør er ansvarlig for at avstandsregler skal overholdes

Deltakere som hoster eller virker syke skal sendes direkte hjem

Eventuelle pauser skal tilbringes på møterom eller utenfor bygget


