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Møtedato/sted:  17. desember / Teams-møte 

 
Til: 
Arthur Wøhni kommunaldirektør for 

samfunnsutvikling 
Kommunedirektøren 

Bente Rudrud Herdlevær kommunaldirektør org., 
styring og utvikling 

Kommunedirektøren 

Brita Holmen spesialrådgiver,beredskapsa
nsvarlig 

HR-direktør 

Frantz Leonard Nilsen kommuneoverlege Kommunalsjef helse og sosial 
Geir B. Aga kommunedirektør Kommunedirektøren 
Gunvor Erdal HR-direktør HR-direktør 
Kristin Nilsen kommunaldirektør velferd Kommunaldirektør velferd 
Lisa Bang kommunikasjonssjef Kommunikasjonsenheten 
Lisbeth Hammer Krog ordfører Politisk sekretariat 
Siw Wikan varaordfører Politisk sekretariat 

 
 
Forfall:  
Frantz L. Nilsen  
Bjørg Dysthe 
 
  

 
 

Kopi til: 
Bente Skåret spesialrådgiver Politisk sekretariat 
Eirik Lindstrøm kontorsjef Politisk sekretariat 
Hilde Stranden Lystad spesialkonsulent Kommunedirektøren 
Ingrid E. Glendrange spesialrådgiver Strategi- og utviklingsenheten 

 
 
 
Neste møte/sted: 7. januar / Teams-møte.  

 
Referent: Hilde Stranden Lystad Ansvarlig/Frist 

1  Godkjenne møteinnkalling  
Innkalling godkjent.  
Innmeldte saker sendes til Brita Holmen på e-post. 

  



 

 

 
Godkjenne møtereferat fra 10. desember  
Referatet godkjent. 

2  Orientering fra:  
 

Pandemigruppen  

• 14 nye smittede, totalt 1345 smittet. 

• Gjennomsnittlig antall smittede siste 10 dager: 14,5% 

• Ingen smittede brukere eller ansatte i ambulerende tjenester 

• 2 er fremdeles smittet på Gullhaug BBS (lengre karanteneperiode) 

• 1 medarbeider smittet på Lindelia BBS 

• Stabekk BBS og Hospice har god kontroll på smitteutviklingen. 1 beboer og 3 
medarbeidere smittet 

• Solvik BBS avdeling Utsikten har 1 ny medarbeider, til sammen medarbeidere 
og 3 beboere smittet 

• Stabekktunet BBS 1 medarbeider smittet 

• Dønski avd. Toppen 1 medarbeider smittet 

• Som rutine testes ansatte hver 3 dag ved smitte på sykehjem.  

• Ny rutine innebærer testing av ansatte hver 7 dag på institusjonene 

• Omsorgsboliger: 2 medarbeidere smittet 

• Ingen endring i HESO 

• Barnehager: har økt smitte blant ansatte og noen barn.  

• Skoler: smitteutvikling på Rykkinn skole, har derfor definert rødt nivå pga. 
pågående utbrudd 

• Vaksinering: plan for vaksinering skal leveres til HDIR fredag 18/12. Det er 
etablert et godt samarbeid med fastlegene som skal bidra med å identifisere 
og vaksinere risikopasientene 

• Rigg for massevaksinering blir i stor grad lik den som ble brukt ved 
influensavaksineringen 

 
Operative fellestjenester  

• Fortsatt utfordring med bemanning 

• God bistand fra Adecco og politiveteranene  

• Det er etablert lederstøttefunksjoner ved alle sykehjemmene 

• Det pågår diskusjoner om kryssarbeid, et stort komplekst arbeid både 
økonomisk og juridisk 

• Det er besluttet å etablere et automatisert rapporteringsopplegg for smitte 
og smitteutvikling. Skal være etablert 1. februar 2021. 

• Bemanning i OFT gjennom hele julen, kan trappe opp bemanning ved behov, 
har beredskap kveld og helligdager 
 

 
Kommunikasjon  

• Fokus er revidert forskrift og budskap som skal ut før jul 

• Befolknings-SMS om antall personer/gjester hjemme sendes ut fredag eller 
mandag. Det vil også bli sendt ut informasjon oversatt til 8 språk 

• Det forberedes informasjon om vaksinering. 

  
 

Kristin Nilsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bente R. 
Herdlevær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa Bang 
 
 
 
 
 
 



 

 

•  Det avventes om det kommer informasjon fra nasjonale myndigheter 
 
Statistikk – smitteutvikling – trend, presentasjon v/ Kristin Nilsen 

• I uke 50: fortsatt størst smitte i aldersgruppen 20 – 29 år 

• 4,7% av de testede er positive 

• Flest bosatt på Rykkinn, i Sandvika og på Høvik 

• Det skal opprettes lokal teststasjon på Rykkinn og teststasjon ifb. med 
Frelsesarmeens lokaler for utsatte grupper 

• Fra 9. desember er det noe økt smitte i Bærum 

• Det forventes en ny smittetopp etter jule- og nyttårsperioden samtidig som 
det foregår vaksinasjon noe som blir krevende 

• Fortsatt høyt antall med ukjent smitte, 21% og 43% smittet av nærkontakt i 
egen husstand 

• Det er gjennomført 634 smittevernkontroller i butikker, serveringssteder og 
arrangementer. Ved serveringssteder og arrangementer er det størst andel 
som ikke overholder smittevernreglene. 

• Det er etablert samarbeid med Drammen, Vestre Viken g Sanitetskvinnene 
som helseambassadører  

Kristin Nilsen  

3  Innmeldte saker  
 
Føringer som skal gjelde for ansatte, hjemmekontor osv. i januar 

• Føringer for hjemmekontor og digitale møter videreføres til uke 9, etter 
vinterferien. Dette kommuniseres ut til politisk sekretariat og ansatte etter 
avholdt møte i MBM OSU fredag 18. desember.  

  
 
Bente R. 
Herdlevær  

4  Saker til oppfølging  
- 

  

5  Eventuelt   
  
Språk-app 
Varaordfører er kontaktet av en innbygger som har vært i dialog med FHI vedr. å 
oversette informasjon på ulike språk til innvandrergrupper. 
Appen oversetter informasjon og veiledninger fra FHI til alle språk.  
Innbygger ønsker at Bærum kommune skal godkjenne bruk av appen. 
Kommunikasjon v/ Lisa Bang følger opp saken videre. 
 
Kommende møter i Kriseledelsen  
Neste ordinære møte er 7. januar. 
Det skal være lav terskel for å innkalle til møte i jule- og nyttårsperioden. 
 
Kriseledelsen orienteres gjennom jule- og nyttårstiden etter møter i 
Pandemigruppen og dersom utviklingen i smittesituasjonen endres. I tillegg 
orienteres kriseledelsen om øvrige hendelser som er aktuelle for kriseledelsen.  

  
 
Siw Wikan 

 
 
 


