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1 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 08.10.2020 og møtet
13.10.2020
Møteinnkallingen godkjent.
Møtereferat fra møte 08.10.2020 godkjennes med følgende endring:
Fjerne oppfølgingspunkt vedr. politivedtekter (første kulepunkt).
Møtereferat fra møte 13.10.2020 godkjent.
Vedtak om revidert lokal forskrift med sterke anbefalinger ble
enstemmig vedtatt i Formannskapet.

Ansvarlig/Frist
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Korte orienteringer
Pandemigruppen
• 588 smittetilfeller i Bærum totalt, herunder 64 nye
smittetilfeller i oktober. Det innebærer 49 smittetilfeller per
100 000 innbyggere.
• Det skal lages statistikk over bruk av munnbind på
kollektivtransporten. Alle nye smittede vil svare på om de har
brukt munnbind under kollektivtransport.
• Økning i antall tester, fra 60 til 70 daglig på teststasjonen på
Fornebu.
• Smitte i tjenestene: 3 ansatte i Pleie og omsorg, 2 elever på
Eineåsen skole, 2 smittede ved Rykkinn skole og en smittet
ved Løkeberg.
• Helsedirektoratet vil sende ut orientering om
koronavaksinasjon.
• Bærum er med i et forskningsprosjekt for spyttprøver på
barne- og ungdomsskolenivå.
Fellestjenester
• Fibernett er lagt i bakken på Fornebu
• Det jobbes med tilpasninger på teststasjoner for ivaretakelse
av HMS-krav i vinterhalvåret
• Smittevernlageret i Sandvika videreføres
• Brakkerigg på legevakten er operativ
• 2 ekstra smittesporere er rekruttert
• Det jobbes med å rekruttere sykepleiere til legevakten
Kommunikasjon
• Orientering om nye tiltak for å begrense smittespredning
• Informasjon til minoritetsspråklige er utarbeidet og distribuert
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Kristin Nilsen

Bente R. Herdlevær

Lisa Bang

Innmeldte saker
Kommunikasjon og sosiale møteplasser – kafeer, kjøpesentre mm.
Det er viktig å nå ulike grupper i samfunnet.
Informasjonen må tilpasses og rettes til ulike målgrupper, på ulike
plattformer. Det må være variasjon i hvem som formidler budskapet,
som et alternativ kan man finne innbyggere som befolkningen kjenner
til og lytter til.
Oppfølgingssaker til senere møter
Eventuelt

Lisa Bang

Orientering om notat til møte med koronakommisjonen
KS storbynettverk skal ha møte med koronakommisjonen 23. oktober.
Bærum kommune har gitt innspill til notat som skal sendes fra
Storbynettverket.

Bente R. Herdlevær

Informasjon om nytt avstandstiltak
Det skal utvikles en avstandsmåler, brikke, som skal testes ut på
politikere og administrasjon.

Lisbeth H. Krog
Bente R. Herdlevær

