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Møtedato/sted:  4. januar / Teams 
 
Til: 
Arthur Wøhni kommunaldirektør samfunn Kommunedirektøren 
Bente Rudrud Herdlevær kommunaldirektør org., 

styring og utvikling 
Kommunedirektøren 

Brita Holmen spesialrådgiver,beredskapsa
nsvarlig 

Sikkerhet og beredskap adm 

Frantz Leonard Nilsen kommuneoverlege Kommunalsjef helse og sosial 
Geir B. Aga kommunedirektør Kommunedirektøren 
Grete Syrdal kommunalsjef Helse og 

Sosial 
Kommunalsjef helse og sosial 

Lisa Bang kommunikasjonssjef Kommunikasjonsenheten 
Lisbeth Hammer Krog ordfører Politisk sekretariat 
Siw Wikan varaordfører Politisk sekretariat 
Tom Steen enhetssjef HR-enheten 
 
 
Forfall:  
Brita Holmen 
 
Til stede:  
Eirik Lindstrøm 
Tomasz Edsberg 
Ingrid E. Glendrange 
 
 
Kopi til: 
Bente Skåret spesialrådgiver Politisk sekretariat 
Eirik Lindstrøm kontorsjef Politisk sekretariat 
Ingrid E. Glendrange spesialrådgiver Strategi og budsjett admin 
Tomasz Edsberg kommuneadvokat Kommuneadvokaten 
 
 
 

Referent: Hilde Stranden Lystad Ansvarlig/Frist 
 
1 Godkjenning av møteinnkalling  

Godkjent. 
 

 



Godkjenning av referat fra møte 20. desember 
Godkjent med endring. 
 

2 Orienteringer:  
 
 Statistikk, smitteutvikling, trend  

o Ca. 1300/100 000 smittede siste 14 dager. 
o Det har vært en kraftig nedgang i antall tester, men en vesentlig 

økning (45 %) smittede av de som tester seg. 
o En vesentlig økning av smitte i aldersgruppen 20 – 30 år. 
o Det har vært en høy andel ukjent smitte, kan skyldes prioritert 

smittesporing (eldre, skoler og barnehager). 
o Det var en topp i sykehusinnleggelser før jul med ukestall på 16, har 

vært en nedgang til 10. 
o Man anser at minst 60 % av smitten er Omikron, skiller ikke på 

smitte mellom de ulike korona-virusene. 
 
 Kommuneoverlegens vurdering / TISK / rapportering til SFOV  

o Det er god kontroll på testkapasiteten med dagens smittesituasjon. 
o Risikovurdering: det er høy smitte i kommunen, og det forventes en 

økning etter juleferien, det er usikkert hvordan dette vil ramme 
tjenestene.  

o Mange tjenester er presset, men situasjonen er akseptabel. 
o Kommuneoverlegen viderefører risikonivå 2. 

 
 Råd til barn og unge vedrørende fritidsaktiviteter 

Dagens råd i Bærum barn og unge:  
- Innendørs fritidsaktiviteter frarådes 
- Utendørs aktiviteter ok hvis 1 m avstand 
- Utendørs aktivitet med fysisk kontakt v grupper på 10 eller færre 

 
       Dagens råd nasjonalt:  

- Barn i barnehager og på grunnskolen kan delta i organiserte 
fritidsaktiviteter uten krav om avstand . Grense på 20 personer i 
gruppen hvis ikke fra samme skole- eller barnehagekohort 

- Ungdom ferdig med ungdomsskolen bør holde 1 meter avstand på 
sine fritidsaktiviteter (fotball, håndball ikke ok) 
 

       Forslag:  
- I tråd med nabokommunene anbefaler kommuneoverlegen at 

Bærum kommune opphever våre lokale råd og går over til de 
nasjonale rådene. Det betyr at innendørs og utendørs idretts- og 
fritidsaktiviteter uten krav til avstand er tilrådelig for barn i 
barnehager og på grunnskolen. Eldre ungdom bør ikke drive med 
idrett eller andre fritidsaktiviteter hvis det ikke kan holdes 1 meter 
avstand (fotball, håndball, bandy, ishockey vanskelig å gjennomføre 
på ordinært vis). 

-  

 
 
Frantz L. Nilsen 
Grete Syrdal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frantz L. Nilsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Konklusjon: Kriseledelsen tar kommuneoverlegens råd til etterretning. 
Endringen kommuniseres til FSK, samt nettsider mm.  
 
 Vaksinasjonsprogrammet  

o Se presentasjon vedlagt referatet. 
o Pga relativt høyt antall ubesvarte eller kansellerte vaksinetimer 

valgte kommunen å tilby dropp-inn vaksinering. Dette tilbudet var 
det mange som benyttet seg av. 

o Det har vært god oppslutning om BHTJ vaksinasjonstilbud til ansatte 
i helse, PLO, skoler og barnehager, men vi så også her færre 
oppmøtte enn det var lagt til rette for. 

o Det legges opp til en vaksinasjonskapasitet på ca. 19 000 per uke, 
fordelt på de ulike lokasjonene (inkl. private aktører). 

o Det er for tiden høyt press på ledelse samtidig med  sykefravær på 
administrasjonssiden i TISK-riggen. Det er høy aktivitet med mange 
parallelle oppdrag som treffer de samme nøkkelpersonene. 

o Nye tiltak: rekruttering, styrket innsats fra fellestjenester, 
omdisponering av interne ressurser, bedre kommunikasjon mot 
innbyggere og utvikling av timebestillingsmodul til NORVAK. 

o Alle som fortsatt ønsker dose 1 eller 2 eller er over 65 og ønsker 
dose 3, kan møte for dropp-inn denne uken. For tider – se 
kommunens hjemmeside. 

o Eldre og andre som vi ikke har klart å komme i kontakt med ved 
oppringning eller SMS løsningen, kan også kontakte 
hjemmesykepleien og eller fastlege, eller få bistand fra sine 
pårørende til å bestille vaksinering Kommunen vil gjøre 
kommunikasjonstiltak rettet mot dette. 

 
 Hurtigtester – utdeling mm  

o Utdeling av selvtester på Fornebu og denne uken (4/1) er det innført 
utdeling i EL10. 

 
 Håndtering av henvendelser  

o Innbyggere opplever lang svartid for henvendelser til kommunen for 
timebestilling til testing, både på telefon og e-post. Innbyggerne 
oppfordres likevel til å sende e-post, og å bruke hele åpningstiden 
ved henvendelser. Det er satt på flere ressurser for å bistå med 
eposthåndteringen. 

o Det jobbes med å utnytte kapasitet samt videreutvikle 
timebestillingsløsningen i NORVAK. En mer fleksibel løsning 
forventes å være på plass neste uke. 

 
 Oppstart skole og barnehage  

o Alle elever og ansatte i skoler og barnehager ble testet første dag 
etter nyttår, før oppstart. 

o 15 % smitte var relatert til skole i ukene før jul, men det er fortsatt 
husstander som er antatt hovedkilde for smitte. 

o Oslo og Drammen har iverksatt jevnlig testing, dvs testing av alle 
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elever en til to ganger per uke, dette er ikke i tråd med nasjonale 
anbefalinger. Bærum kommune har ikke per i dag ikke vurdert en 
slik løsning. 

 
 Fellestjenester  

o Det jobbes mye systemteknisk med forbedring av telefoni og E-post 
løsninger. 

o Videreutvikling av timebestillingsløsningen i NORVAK forventes klar 
til testing mandag 10/1. 

o Fellestjenester bistår med rekruttering av administrativt personell 
rundt TISK-rigg. 

 
 Kommunikasjon 

o Det har vært en svært hektisk juleperiode. Kommunikasjon har stilt 
medarbeidere til disposisjon for å svare på e-poster. Stor pågang. 

o Fokus på tema vaksinasjon, kampanje rette mot uvaksinerte, og 
innkallinger for vaksinasjon av innbyggere samt budskap «Pårørende 
ta kontakt». 
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3 Eventuelt 
 
 Møtefrekvens 

o Utsettes til møte torsdag 6/1. 
 

 Bærum fikk honnør i vårt møte i Interkommunalt politisk råd (21.12) 
med Bærum sykehus, for at de tar ut alle utskrivningsklare og for at de 
har mottatt beredskapsplaner for å kunne ta ut flere om nødvendig. 

 

 
 
Geir Aga 


