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Forebygging av koronasmitte i Bærum kommune – videreføring og endring av lokal 
forskrift 
      
Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
 
Kommunedirektøren tilrår at formannskapet vedtar følgende endringer i forskrift om forebygging av 
koronasmitte i Bærum kommune av 1. oktober 2020 (FOR-2020-10-01-1939):     
 

 

• § 1 skal lyde slik:  
 

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller 
fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, skal holde stengt. 
 
I den utstrekning det er tillatt etter nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 om 
smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften), kan følgende steder og 
virksomheter holde åpent:  
a. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og 

unge under 20 år. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder. 
b. Aktivitetshaller som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn og unge under 20 år. Likevel slik at 

det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder. 
c. Fritidsklubber for barn og ungdom. 
d. Tros- og livssynshus. 
e. Biblioteker. 
f. Gallerier og annen utsalg av kunst. 
g. Steder der det pågår organisert trening, øvelser og andre aktiviteter for toppidretten og 

profesjonelle kulturaktører. 
h. Treningssentre. Likevel slik at tilbudet kun skal være åpent for de som er bosatt i Bærum 

kommune. Gruppetrening tillates ikke.  
i. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte aktiviteter for personer med 

funksjonsnedsettelse eller andre særlig sårbare grupper. Likevel slik at det ikke skal pågå 
aktiviteter for andre på slike steder. 

j. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende. Likevel slik at kun følgende 
tilbud kan holde åpent: 
1. skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for barn og unge 

under 20 år og organisert svømmetrening for toppidrettsutøvere. 
2. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. 
3. annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av 

behandlingen. 

 



• I § 3 gjøres følgende endringer:  
 

- I bokstav a nr. 1 strykes følgende setning: «Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det 
være fast seteplassering av alle som ikke er unntatt fra avstandskrav i medhold av Covid-19-
forskriften § 13c tredje ledd». 

 
- Nytt nr. 2 i bokstav a skal lyde slik:  
 

Minnestunder etter begravelse eller bisettelse. 
 

- Nåværende bokstav a nr. 2 blir nytt nr. 3 og følgende setning strykes: «Ved gjennomføring av slike 
arrangementer skal det ikke være tilskuere til stede». 

 
- Nytt nr. 4 i bokstav a skal lyde slik:  

 

Barnebursdager for barn i barnehage eller barneskole. Ved gjennomføring av slike 
arrangementer kan barn i samme skole- eller barnehagekohort møtes med et 
nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. 

 
- Nåværende bokstav a nr. 3 blir nytt nr. 5 og skal lyde slik: 

  

Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer for toppidretten 
og profesjonelle kulturaktører. Ved gjennomføring av slike arrangementer skal det 
ikke være tilskuere til stede. 

 
- Nåværende bokstav a nr. 4 blir nytt nr. 6.  

 

- Bokstav b andre avsnitt skal lyde slik:  
 

Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørs idrettsarrangementer, unntatt for toppidretten.  

 

- Bokstav c første avsnitt skal lyde slik:  
 

Private sammenkomster som ikke er arrangement: Det er ikke tillatt å arrangere eller delta 
i private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede samtidig. Forbudet gjelder 
ikke sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand. Forbudet er 
videre ikke til hinder for at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes 
med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. 

 
 

• I § 4 gjøres følgende endringer: 
 

- Første ledd skal lyde slik:  

 
Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre idrettsarrangementer som 
kamper, cuper, stevner, turneringer o.l., unntatt for toppidretten.  

 
- Nytt tredje ledd skal lyde slik:  

 
Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs kan 
gjennomføres for voksne.   

 
- Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd og skal lyde slik:  

 



Organiserte aktiviteter for voksne med funksjonsnedsettelse og andre særlig sårbare 
grupper kan gjennomføres i den utstrekning det er tillatt etter nasjonal forskrift av 27. 
mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-
forskriften). 

 
 

• § 5 skal lyde slik:  

 
I tillegg til reglene om smittevernfaglig drift av virksomheter i nasjonal forskrift av 27. 
mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften), 
gjelder følgende lokale regler for virksomhet som drives i kjøpesentre og andre 
butikklokaler, og lokaler som holdes åpne i medhold av § 1 andre ledd:  
 
a. Virksomheten skal følge eventuelle bransjestandarder for smittevern. 

b. Virksomheten skal ha skriftlige rutiner for god hygiene og godt renhold og sørge for at rutinene 

følges.  

c. Virksomheten skal organiseres slik at besøkende og gjester som oppholder seg i virksomhetens 

lokaler kan holde to meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller skole- eller 

barnehagekohort. Tillatt antall besøkende i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. 

Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes. 

 
Kommunedirektøren kan stenge virksomhet som ikke overholder kravene til 
smittevernfaglig forsvarlig drift, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.  
 
 

• § 8 oppheves.  

 
 

• Nåværende §§ 9 og 10 blir henholdsvis nye §§ 8 og 9  

 
 

• Endringene trer i kraft straks og gjelder inntil videre. 

  
 

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, alle datoer i 2020 og 19. Januar 2021. Forskriften 
gjelder inntil videre.    
 
Bakgrunnen for innføring og senere videreføring av den lokale forskriften med revisjoner og endringer, 
er at smittesituasjonen i Osloregionen og lokalt i Bærum kommune har vært bekymringsfull over tid. 
Kommunene i Osloreginen, herunder Bærum, har som følge av dette satt inn nødvendige lokale 
smitteverntiltak i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale tiltakene. En fullstendig tidslinje med 
oversikt over myndighetenes innsats og tiltak knyttet til korona-situasjonen kan ses ved å føge lenken.  
 
Grunnet en svært bekymringsfull utvikling i smittesituasjonen både internasjonalt og nasjonalt gjennom 
høsten, er de lokale tiltakene i Bærum blitt gradvis skjerpet siden 1. oktober. Endringer er gjort i takt 
med smitteutviklingen i Bærum og nabokommunene, særlig Oslo.  

file:///C:/Users/behe/OneDrive%20-%20Bærum%20kommune/1_Ledelse/Covid-19/fullstendig%20tidslinje


 
Den 10. november innførte Oslo en tiltakspakke som samlet sett tok sikte på en såkalt «sosial 
nedstenging» for å bremse økende spredning av koronaviruset. Etter formannskapets vedtak 
11. november har den lokale forskriften i Bærum i det vesentlige hatt samme innhold som lokal forskrift i 
Oslo. Også Lillestrøm, Asker, Lier og Drammen har hatt lokale forskrifter med vesentlig lignende innhold. 
I desember vedtok samtlige kommuner i Osloregionen at det var nødvendig å videreføre strenge lokale 
tiltak gjennom julen og nyttår.  
 
Regjeringen presiserte før jul at det er nødvendig å se an smittesituasjonen etter nyttår før man kan ta 
stilling til endringer i tiltakene fremover. I løpet av julen ble det kjent at en mutert og langt mer smittsom 
variant av viruset er oppdaget i flere europeiske land.  
 
Den 3. januar kunngjorde regjeringen på kort varsel sterke innstramminger i nasjonale tiltak for hele 
landet for ikke å miste kontroll på en eventuell økning i smittespredningen. Nasjonale helsemyndigheter 
har ved flere anledninger i januar uttrykt bekymring for hvilken smitteutvikling som vil skje som følge av 
jule- og nyttårsfeiringen, økt mobilitet i samfunnet og økt ankomst av personer fra utlandet til Norge når 
dagliglivet gjenopptas etter årsskiftet. Det var også bekymring for spredning av de muterte variantene av 
viruset.  
 
Den 18. januar kunngjorde regjeringen at den i hovedsak viderefører de forsterkede nasjonale 
smitteverntiltakene, med enkelte lettelser. Den 19. januar vedtok formannskapet i Bærum, i tråd med 
kommunedirektørens anbefaling, lettelser i restriksjoner på innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge 
i aldersgruppen 13 til 19 år.  
 
Den 22. januar ble det avdekket et utbrudd av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, og 
regjeringen hasteinnførte 23. januar svært strenge tiltak for totalt ti østlandskommuner (senere omtalt 
som ‘ring 1’ rundt utbruddet). For kommunene som lå rundt ‘ring 1’-kommunene (totalt 15 kommuner, 
senere omtalt som ‘ring 2’) ble det også innført strenge nasjonale tiltak. Bærum kommune var og er en 
av kommunene i ‘ring 2’. Tiltak gjennom nasjonal forskrift ble valgt for raskt å sikre samordning og 
samtidig ikrafttredelse for alle de aktuelle kommunene.   
 
I perioden etter 23. januar har både innholdet i de nasjonale tiltakene, og hvilke kommuner som inngår i 
henholdsvis ring 1 og ring 2,  endret seg flere ganger, sist i forbindelse med et stort utbrudd av det 
muterte viruset i bl a en ishall i Halden kommune.  
 
Fra 3. februar inngår Bærum i ring 2 sammen med følgende kommuner: Asker, Enebakk, Frogn, Indre 
Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nittedal, Rælingen, Vestby og Våler. Nasjonale 
tiltak for ring 2-kommunene er videreført, foreløpig frem til 10. februar, med enkelte lettelser fra og med 
3. februar. Tiltakene er nærmere beskrevet på regjeringens korona-sider.  
 
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. Forpliktelsen til å gjøre lokale vurderinger for å sørge for et forsvarlig lokalt 
smittevern er presisert og utdypet i Helse- og omsorgsdepartementets Rundskriv om kommunale 
smitteverntiltak (I-7/2020), sist revidert 17. desember 2020. 
 
Lettelser i tiltak for barn og unge, samt folkehelsen 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/videreforer-smittetiltak-men-gir-lettelser-for-barn-og-unge/id2830766/?expand=factbox2830773


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 både 
lokale og nasjonale faglige vurderinger. Kommunedirektørens vurdering er at tiltakene som er 
gjennomført i Bærums lokale forskrift, sammenholdt med den nasjonale Covid-19 forskriften og 
regjeringens ulike anbefalinger, har fungert godt sammen og sikret et godt smittevern for innbyggerne i 
Bærum. Kommunedirektøren mener tiltakene i lokal forskrift har vært – og fortsatt er – en nødvendig del 
av den samlede tiltakspakken for Bærum.  
 
Kommunedirektøren varslet i forbindelse med revisjonen av lokal forskrift 18. desember at dersom 
smitteutviklingen i Bærum og samfunnet for øvrig skulle fortsette å utvikle seg positivt, ville enkelte 
lettelser kunne bli aktuelle i januar. Det ble samtidig opplyst at Kommunedirektøren vil prioritere 
lettelser i tiltak som rammer barn og unge før eventuelle lettelser i andre tiltak. Kommunedirektøren 
foreslo 19. januar, i tråd med ovennevnte, lettelser i restriksjoner på innendørs organisert trening og 
fritidsaktiviteter for unge i aldersgruppen 13-19 år. Kommunedirektøren foreslår nå, på bakgrunn av den 
gjeldende smittesituasjonen og en oppdatert vurdering fra kommuneoverlegen, enkelte ytterligere 
lettelser i tiltak. I denne omgang prioriteres lettelser som åpner for gjennomføring av barnebursdager for 
barn i barnehage og barneskole, samt lettelser av hensyn til folkehelsen – åpning av treningssentre og 
åpning for organiserte utendørs aktiviteter for voksne.  
 
Eventuelle øvrige lettelser vil måtte skje gradvis, kontrollert og koordinert  
Ut over de ovennevnte lettelser, foreslås øvrige tiltak i gjeldende lokal forskrift videreført inntil videre, i 
tråd med anbefaling fra kommuneoverlegen. Mange av tiltakene som er omfattet av den lokale 
forskriften er per i dag parallelt regulert i den nasjonale Covid-19-forskriften. Den lokale forskriften 
foreslås likevel videreført, dels fordi enkelte lokale tiltak fortsatt går noe lenger enn nasjonale tiltak, dels 
for å sikre at lettelser i tiltak kan gjøres steg for steg. Kommunedirektøren vil tilrettelegge for endringer i 
henhold til en klar plan og prioritering, noe som gir bedre forutsigbarhet enn det som er mulig hvis man 
bare forholder seg til nasjonale regler. Disse endres for tiden hyppig og med kort varsel. 
 
Kommunedirektøren understreker behovet for at fremtidige endringer og lettelser av tiltak må skje 
gradvis og etter en helhetlig tilnærming. Det er viktig at en løpende sikrer forsvarlige smitteverntiltak for 
innbyggerne. Det er videre viktig at også eventuelle lettelser forsøkes samordnet med de andre 
kommunene i regionen, se nærmere om samordning nedenfor.    
 
Kommunedirektøren varslet i desember at lettelser i skjenkestopp, med sikte på å ivareta 
serveringsbransjens næringsgrunnlag, også er et prioritert område. Kommunedirektøren vurderer 
fortløpende forsvarligheten av å tillate skjenking lokalt når den nasjonale skjenkestoppen oppheves. 
Kommunedirektøren har i den forbindelse tatt initiativ til samordning av tiltak med Oslo kommune. 
 

Smittesituasjonen i Bærum kommune 
Smittesituasjonen i kommunen har de siste ukene vært preget av smitteutbruddet på Stabæktunet bo- 
og behandlingssenter. Ut over dette utbruddet har smitteforholdene i kommunen bedret seg. Noe den 
også har gjort regionalt og nasjonalt. Det er et lavt antall som tester positivt blant de som tester seg. I 
tillegg er svært få sykehusinnleggelser på grunn av koronasykdom. Begge disse forhold indikerer at det er 
lite villsmitte i kommunen.  
 



 
 
Fortsatt er mye av smitten knyttet til privatlivet, men for uke 3 fremkommer smitte på sykehjem 
tilnærmet like hyppig som smitte i hjemmet.  

 
 
Denne situasjonen burde tilsi at kommunens strenge og inngripende tiltak rettet mot enkeltpersoner, 
kulturlivet og næringslivet er uforholdsmessige og at tiden er inne for å foreslå vesentlige lettelser. Når 
kommunen skal definere det kommunale risikonivået skal i tillegg faren for rask introduksjon og 
spredning av nye virus tas med i betraktning. Med det påviste muterte virus i Nordre Follo ble faren for 
spredning til Bærum kommune, og dermed mulighet for rask og kraftig smitteutvikling vurdert som reell. 
Kommunens risikonivå ble av den grunn høynet. I likhet med øvrige nærkommuner ble vi omfattet som 
en ‘ring-2’-kommune med strenge tiltak regulert gjennom nasjonal forskrift (Covid-19-forskriften).  
Perioden med stor usikkerhet og manglende oversikt over smitteutbredelsen til det muterte virus er 
uavklart, da det gjennom siste periode har spredt seg til flere kommuner.  
 

Kommuneoverlegens vurdering 
I tråd med regjeringens vurdering opplever kommuneoverlegen situasjonen som fortsatt ustabil. Det har 
vært en situasjon med lavere smittetall over noe tid nå, og ingen andre forhold tilsier heller at det er 
mye ukjent smitte i Bærumssamfunnet.  Det muterte virus som er påvist flere steder på Østlandet vil 



være en trussel. Foresløpig virker det dog ikke å spre seg ukontrollert.  Det ser ut til at de strenge 
nasjonale og lokale tiltak har bidratt til å holde smitten under kontroll. Kommuneoverlegen anbefaler 
sterkt at eventuelle lettelser innføres forsiktig og svært gradvis, men at enkelt lettelser nå kan være 
forsvarlige.   
 
Organiserte aktiviter for barn og unge 
For barn- og unge har vi i kommunen allerede åpnet opp for organisert idrett og aktivitet inne for barn 
og unge. Det legges opp til gult tiltaksnivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler. 
Kommuneoverlegen vil gå inn for at videregående skoler også forholder seg til gult tiltaksnivå fra 3.2.  
 
Organisert idrett for voksne 
Dagens gjeldende nasjonale forskrift forbyr organisert idrett for voksne innendørs.  
 
Ut i fra prinsippet om forsiktig og gradvis innføring av lettelser anbefales det at organisert  utendørs 
idrett for voksne tillates. Den nasjonale anbefalingen om at denne aktiviteten for voksne skal hensynta 
avstand på minimum 1 meter vil være gjeldende.  
 
Treningssentre 
Nasjonale myndigheter åpner opp for at treningssentrene kan gjenåpnes for kommunens egne 
innbyggere. Treningssentrene har både tilbud for individuell trening og for gruppetrening. I denne 
omgang anbefales det at det kun er den individuelle treningen det åpnes opp for. Det vil være lite 
forståelig hvis det åpnes for gruppetreningen på sentrene, dersom en samtidig venter med å åpne annen 
organisert trening innendørs for voksne.  
 
Treningssentrene har en nasjonal veileder de forholder seg til og som på en god måte beskriver gode 
smitteverntiltak. En forutsetning for å kunne anbefale åpning er at virksomhetene har systemer som 
sikrer at kun innbyggere fra Bærum kan bruke senteret, og at de som får anledning til å benytte senteret 
må bestille time for trening for å sikre at det ikke oppstår unødvendige køer eller trengsel eller 
unødvendig mobilitet.  
 
Sentrene må ha systemer som garanterer for at det alltid er mulig å holde minimum 2 meters avstand i 
lokalene.  Det bør vurderes om garderober og dusjer bør holdes stengt innledningsvis for å forhindre 
trengsel på disse arealene. For øvrig vises det til nasjonal veileder for idrett: Smittevern for idrett (covid-
19) - Helsedirektoratet 
 
Bisettelser, begravelser, vielser, barnedåp og minnestunder 
Dagens lokale forskrift åpner ikke for innendørs arrangementer, men har unntak for bisettelser, 
begravelser, vielser og barnedåp.  Ved bisettelser, begravelser har myndighetene satt grensen ved 50 
deltakere og dette virker rimelig.  
 
Med dagens smittesituasjon anbefales at antall deltakere ved vielser og barnedåp kan økes, men så langt 
begrenses det til 10 deltakere av nasjonale regler.  
 
Det synes også forsvarlig at kommunen innfører unntak for minnestunder utenfor eget hjem med 10 
deltakere, som er det antall som nasjonale regler tillater.  
  
Barnebursdager 
Dagens lokale forskrift setter en grense på 10 personer i private sammenhenger, også hjemme. Dette 
anbefales videreført. Det anbefales at det innføres et unntak for gjennomføring av barnebursdager når 
barna kommer fra samme skoleklasse eller kohort.  
 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19


Det er lite forståelig for foresatte at dette ikke er lov, så lenge alle disse barna uansett har nær kontakt 
med hverandre på skolen. Et slike unntak vil også bidra til å forhindre at noen barn blir valgt bort når 
bursdag skal gjennomføres. 
 
Sårbare grupper 
Det er i dag strenge begrensninger for besøk på sykehjemmene og det er forståelig, og også 
forholdsmessig, sett i lys av de alvorlige smitteutbruddene vi har sett på sykehjemmene. Ved varig 
nedsatt smitte i befolkningen vil vi anbefale å vurdere å lette på besøksrestriksjonene, men situasjonen 
tilsier ikke det nå.  
 
Tilsvarende er aktiviteten på seniorsentrene sterkt redusert, som også er begrunnet av mulig smittefare 
for særlig utsatte personer. Det er svært uheldig at dette viktige tilbud ikke eksisterer for mange nå, og 
ved varig bedret smittesituasjon vil en gradvis åpning av seniorsentrene bli anbefalt. 
 

 
Kommunedirektørens vurdering og tilråding 
Overordnet 
Bærum kommune har fortsatt en smittesituasjon med forhøyet smittetrykk i lokalsamfunnet og i 
regionen – særlig i deler av Oslo, men også i enkelte andre kommuner i regionen. Smitteutviklingen de 
siste ukene gir grunn til forsiktig optimisme, men utviklingen har vært ustabil med store svingninger. Den 
har også vært preget av flere utbrudd av muterte og mer smittsomme varianter av viruset. Utbrudd har 
skjedd i flere ulike kommuner på det sentrale Østlandet. Kommuneoverlegens vurdering er at 
situasjonen er usikker og ustabil med tanke på kontroll og mulighetene for at smitten igjen kan øke til 
høyere nivåer.  
 
Kommunedirektørens vurdering er at strenge nasjonale og lokale tiltak over tid har bidratt til å holde 
smitten i sjakk. Kommunedirektøren mener derfor at det er nødvendig å videreføre lokale tiltak, 
herunder de som er fastsatt i lokal forskrift, inntil videre. Kommunedrektøren foreslår likevel enkelte 
lettelser i tiltak som rammer barn og unge og lettelser som er begrunnet av hensyn til folkehelsen.   
 
Forslag til endringer i lokal forskrift 
Kommunedrektøren foreslår, i tråd med anbefalinger fra kommuneoverlegen, og etter en samlet 
vurdering, at Bærumsforskriften videreføres med følgende endringer av betydning:  
 

• Det åpnes for gjennomføring av barnebursdager for hele barnehage- og barneskolekohorter, både i 

private hjem og i lånte eller leide lokaler.  

• Det åpnes for minnestunder med inntil 10 deltakere i leide eller lånte lokaler. Samtidig åpnes det for inntil 

10 deltakere i seremonier som vielser, dåp og tilsvarende.      

• Treningssentre åpnes for de som er bosatt i Bærum. Gruppetimer tillates inntil videre ikke.   

• Det åpnes for organiserte utendørs aktiviteter for voksne. 

 
I tillegg har kommunedirektøren foreslått en rekke justeringer av ordlyden som ledd i en helhetlig 
gjennomgang og harmonisering av den lokale forskriften med gjeldende nasjonale regler.  
 
Ut fra gjeldende situasjon, og sett hen til at de aktuelle restriksjonene på innendørs arrangementer, 
treningssentre og utendørs fritidsaktiviteter for voksne er tiltak som rammer henholdsvis barn og 
folkehelsen, mener kommunedirektøren at det er riktig og forsvarlig å oppheve disse restriksjonene nå.  
 
Kommunedirektøren har vurdert hensynet til barnets beste ved at barns interesse i å bli vernet mot 
smitte – både det å bli smittet selv og at smitte spres i lokalsamfunnet – er veid opp mot barns interesse 
i å ha et mangfold av ulike fritidstilbud – herunder barnebursdager. Særlig barn i sårbare situasjoner kan 



anses å vinne på et større tilfang av ulike tilbud enn det som har kunnet gis som følge av restriksjonene. 
Slik smittesituasjonen er i dag, anses barnets beste å være at restriksjonene på gjennomføring av 
barnebursdager oppheves.  
 
Øvrige restriksjoner som foreslås opphevet er stenging av treningssentrene og forbud mot utendørs 
trening og organiserte fritidsaktiviteter for voksne. Treningssentrene vil kun åpnes for de som er bosatt i 
Bærum, og gruppetimer vil inntil videre ikke være tillatt for å redusere risiko for smittespredning.  
Gjeldende lokalt forbud mot breddeidrettsarrangementer, både innendørs og utendørs, også for barn, 
foreslås videreført, i tråd med kommuneoverlegens anbefaling. Kommunedirektøren mener det er behov 
for å opprettholde dette tiltaket. Det anses med dagens smittesituasjon ikke riktig å prioritere åpning for 
idrettsarrangementer. Forbudet er videre i tråd med nasjonale anbefalinger om å begrense mobilitet i 
lokalsamfunnet og ikke minst på tvers av kommunegrenser.  
 
Selv om enkelte lettelser i forbudet mot innendørs arrangementer anses forsvarlig, foreslås også 
antallsbegrensning på 10 personer i private hjem videreført. Tiltaket er solid medisinskfaglig begrunnet, 
sett hen til at en betydelig andel av smittespredningen skjer i private hjem. Tiltaket har heller ikke 
generert klager eller henvendelser som indikerer at det anses som uforholdsmessig.   
 
Kommunedirektøren vurderer fortløpende nødvendigheten og forholdsmessigheten av lokale tiltak opp 
mot utviklingen i smittesituasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommunedirektøren anser at en slik 
«føre var»-tilnærming er riktig når det skal vurderes lettelser i tiltakene. Den er også i tråd med 
kommunens rettslige ansvar for å sørge for et forsvarlig lokalt smittevern.  
 

Ikrafttredelse og varighet 
Kommunedirektøren foreslår at endringene, som innebærer lettelser i vedtatte tiltak, trer i kraft straks. 
Lettelser i smitteverntiltak skal normalt gis straks det er grunnlag for det. Det er ikke grunn til å avvente 
eller utsette ikrafttredelse av hensyn til kommunikasjon til berørte eller andre.    
 
Forskriften med vedtatte endringer fortsetter å gjelde «inntil videre». Slik vil kommunen ha nødvendig 
fleksibilitet med hensyn til når neste revisjon mest hensiktsmessig kan finne sted. De gjeldende nasjonale 
tiltakene for ‘ring 1’ og ‘ring 2’- kommunene gjelder til 10. februar. Kommunedirektøren vil følge 
utviklingen av disse tiltakene nøye, og vurdere behovet for å endringer i tråd med eventuelle hvorledes 
de nasjonale reguleringene tilpasses.  
 

Prosessuelle merknader  
Forslag til endringer i lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune, utformet basert 
på Kommunedirektørens vurderinger, 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.  
 
Forut for forslaget her er det gjennomført en uformell dialog med treningssenterbransjen med sikte på å 
vurdere hvordan åpning av treningssentrene best kunne ivaretas. Bransjens innspill er hensyntatt. 
Kommunedirektøren har også mottatt og sett hen til uttalelse fra Bærum Idrettsråd. Ut over dette er det 
ikke gjennomført høring.  



 
Kommunedirektørens plan for lettelser i de lokale smitteverntiltakene er tidligere kommunisert i 
desember og januar. De forslag til lettelser og tiltak som er fremmet i saken her fremmes på kort varsel, 
idet kommunedirektøren med gjeldende smittesituasjon og i tråd med regjeringens og nasjonale 
helsemyndigheters anbefalinger legger til grunn at det ikke lenger er grunnlag for å opprettholde de 
aktuelle restriksjonene. Det foreslås lettelser i tiltak, og lettelsene kan ikke ses å ha direkte negativ 
innvirkning på andre grupper. Smitteverntiltak skal videre oppheves så snart det ikke lenger er grunnlag 
for dem. Kommunedirektørens vurdering er at gjennomføring av en bredere høring ville forsinket 
opphevelsen av tiltakene uten å tilføre noe av vesentlig verdi.  
 
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 endringer i lokal forskrift om forebygging av 
koronasmitte i Bærum kommune som innstilt.  
 
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.  

 


