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1.mars / Teams

Til:
Arthur Wøhni
Bente Rudrud Herdlevær
Brita Holmen
Frantz Leonard Nilsen
Geir B. Aga
Gunvor Erdal
Kristin Nilsen
Lisa Bang
Lisbeth Hammer Krog
Siw Wikan

kommunaldirektør for
samfunnsutvikling
kommunaldirektør org.,
styring og utvikling
spesialrådgiver,beredskapsa
nsvarlig
kommuneoverlege
kommunedirektør
HR-direktør
kommunaldirektør velferd
kommunikasjonssjef
ordfører
varaordfører

Kommunedirektøren

spesialrådgiver
kontorsjef
spesialkonsulent
spesialrådgiver

Politisk sekretariat
Politisk sekretariat
Kommunedirektøren
Strategi- og utviklingsenheten

Kommunedirektøren
HR-direktør
Kommunalsjef helse og sosial
Kommunedirektøren
HR-direktør
Kommunaldirektør velferd
Kommunikasjonsenheten
Politisk sekretariat
Politisk sekretariat

Til stede: Tomasz Edsberg

Kopi til:
Bente Skåret
Eirik Lindstrøm
Hilde Stranden Lystad
Ingrid E. Glendrange

Neste møte/sted: 4.mars / Teams

Referent: Hilde Stranden Lystad
1 Godkjenne innkalling
Godkjenne referat fra møtene 18. og 27.februar
Referat fra 18. februar og ekstraordinære møter 27. februar godkjennes i
ordinært møte torsdag 4. mars.
2 Orienteringssaker
Behandles i ordinært møte torsdag 4. mars.

Ansvarlig/Frist

3

Innmeldte saker
Revidert lokal forskrift
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kommuneoverlegen orienterte om at det er behov for å sette av mer tid til
å gjøre en grundigere analyse av smittesituasjonen i samarbeid med FHI.
På bakgrunn av nåværende situasjon vurderer kommuneoverlegen at
kommunen ligger på risikonivå 4, grunnet smittespredningspotensiale og
det muterte viruset.
Aktuelle tiltak vil være knyttet til lokal og regional smittesituasjon og
analysen fra kommuneoverlegen om hvor i samfunnet, og
alderssammensetting smitten befinner seg i.
Det vil i dag kl. 13 avholdes et administrativt møte med handelsstanden og
næringsliv i Bærum kommune. Det er viktig å signalisere at internkontroll
og smittevernstiltak må innskjerpes betydelig, for treningssentre, butikker
og serveringssteder.
Kommunen vil vurdere om det er et handlingsrom for å lage egen ramme
for tilbud kun for innbyggere i Bærum kommune.
Viktig med tydelig kommunikasjon ut til befolkningen med en sterk
anmodning om å redusere mobilitet og sosiale kontaktpunkter frem til
vedtak fattes torsdag.
Kommunen ønsker i utgangspunktet å skjerme tiltak og beholde frihetsgrad
for barn og unge.
Det er viktig at kommunen vurderer strammere tiltak på bakgrunn av ny
lokal forskrift i Oslo, som stenger ned de fleste aktiviteter og næringsliv.
Dette gjelder bla. fritidsaktiviteter, butikker og serveringssteder.
Bærum vurderer barnehager, grunnskole og VGS videreført på gult nivå.

Konklusjon:
• Kommuneoverlegen vil legge frem en analyse og faktagrunnlag av
smittesituasjonen for å ha et faglig grunnlag for revidering av lokal forskrift.
• Revidert forskrift vil bli behandlet i ekstraordinært formannskapsmøte
torsdag 4. mars.
• Kommunedirektøren tar sikte på at politisk nivå får fremlagt saken senest
onsdag kveld.
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Saker til oppfølging
Eventuelt
-

Frantz L.
Nilsen

Frantz L.
Nilsen

