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Referent: Ingrid Elfstedt Glendrange Ansvarlig/Frist 

1 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat fra møter 4. februar og 
8. februar 
 
Innkallingen godkjennes. 
Møtereferat fra møtet 4. februar godkjennes. 
Møtelogg i CIM etter møte 8. februar godkjennes. 
 

 

2 Orienteringer 
 
Statistikk – smitteutvikling – trend 

• Det er innført nytt møtepunkt hver mandag med 
kommuneoverlege, smittevernlege og beredskapsansvarlig hvor 
det tas stilling til kommunens risikonivå 

• På grunn av forekomst av mutert virus (fire utbrudd) vurderes 
kommunens risikonivå per nå til nivå 4, og at det dermed ikke bør 
gjøres lettelser i tiltak på nåværende tidspunkt 

• Totalt 35 beboere ved Stabæktunet sykehjem er eller har vært 
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smittet. Det er også registrert totalt 9 dødsfall. 

• Det er en økning i smittetilfeller i aldersgruppen 10-19 år, likevel 
jevn fordeling av smitte i alle aldersgrupper 

• Det er fortsatt ønske om at flere tester seg 
 

Pandemigruppen   

• Det er per dags dato totalt 1877 smittede 

• Nå er det gjennomsnittlig 8-9 nye smittede per dag 

• En pasient er innlagt på Bærum sykehus 

• Det gjennomføres cirka 500 tester per dag, både på sykehjem og 
teststasjonene på Fornebu og Rykkinn 

• Det er 4 pasienter på koronaenheten som er overført fra 
Stabæktunet sykehjem 

• 11 beboere på Stabæktunet sykehjem er smittet per i dag 

• 31 ansatte ved Stabæktunet sykehjem er smittet per i dag 

• Totalt 36 ansatte er smittet i helse/sosial og pleie/omsorg 

• 20 prosent av kritisk helsepersonell er vaksinert 

• Kommunen planlegger nå for vaksinering av risikogruppe 2 
(personer over 85 år), 2000 innbyggere i denne gruppen skal 
ringes 

• Vaksinasjonssenteret i BIP-hallen åpner tirsdag 
o Det er i uke 7 planlagt å sette 800 vaksiner på innbyggere 

i risikogruppe 2 
 

Operative fellestjenester   

• Presentasjon av status 

• Det er utfordrende å bemanne til massevaksinering. Det er sendt 
ut spørsmål til ansatte med helsefaglig bakgrunn om å bidra i 
vaksinasjonsarbeidet. 75 prosent har sagt at de ønsker å bidra. 
 

Kommunikasjon   

• Det er utarbeidet skriftlig informasjon som skal deles ut via 
hjemmetjenesten 

• Annonse om vaksinering i Budstikka i dag og lørdag 

• Filmer for mobilisering av innbyggere som er skeptiske til 
vaksinering 

• Assisterende kommuneoverlegen har gjennomført nettprat om 
pandemien og vaksinering på punjab og urdu 
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Innmeldte saker  
 
Ring 2 eller ikke ring 2 – det er også spørsmålet  

• Drøfting av temaet som forberedelse til møter med 
nabokommuner og formannskapsmøte neste uke 

• Kommunen må ta stilling til om vi videre skal følge nasjonal 
forskrift, Oslo kommunes forskrift, ring 2-tiltak eller lokal forskrift 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Forlenge føringer for stengt rådhus, hjemmekontor og fysisk 
møtevirksomhet   

• Gjeldende regler forlenges i første omgang til og med påskeferien 
 

Kort om beredskap ferdsel på fjorden til helgen 

• Isoppsynet skal gå gjennom merking før helgen 

• Det blir god beredskap i helgen: 
o Vei og trafikk vil være tilstede både lørdag og søndag 
o Livredningsselskapet vil være tilstede med informasjon 

og salg av ispigger 

• Røde Kors vil ikke være tilstede 

• Det er god dialog mellom kommunen og brann + politi 
 

Planutvalget – forespørsel om felles befaringer i forkant av 
utvalgsmøter 

• Planutvalget forespør kriseledelsen om det kan gjennomføres 
felles befaring for planutvalgets 9 medlemmer i forkant av 
utvalgsmøtene 

• Kriseledelsen gir følgende råd tilbake for eventuelle befaringer: 
o De bør kun gjennomføres av utvalgets medlemmer, og 

uten ansatte i administrasjonen og naboer 
o Det bør kun gjennomføres utendørsbefaringer 
o Det bør ikke organiseres for felles transport 
o Det bør tas stilling til juridisk definisjon – er befaringer 

juridisk definert som jobb, privat sammenkomst eller 
arrangement?  

o Eventuelle befaringer må gjennomføres i henhold til lokal 
forskrift, gjeldende regler og under strengt regime for å 
hindre smitterisiko 
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Eventuelt 
 
Vedrørende å holde ishallene åpne 
Ishallene i kommunen holdes åpne for aktivitet for barn og unge, men 
det må lages smittevernplaner som gjør at tiltak følges, og at bruk av 
ishallen foregår på en smittevernforsvarlig måte: 

• Ikke tillate idretter med tett kroppskontakt 

• Begrense bruk av garderober 

• Sette grense for maksantall personer på isen samtidig 
 
Biblioteket på Rykkinn – del av kjøpesenteret eller ikke? 
Det er behov for en avklaring om biblioteket på Rykkinn en del av 
kjøpesenteret, eller om det må stenges som følge av nasjonale tiltak.  
 
I henhold til nasjonal forskrift er definisjon av kjøpesenter følgende: 
Kjøpesenter er en samling av flere selvstendige eller enkeltstående 
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butikker og virksomheter i en bygning eller et bygningskompleks med 
felles senteradministrasjon. Senterets størrelse er ikke avgjørende. Også 
såkalte nærsentre er omfattet. Butikker og virksomheter som har egen 
inngang mot gateplan, må også holde stengt. 
 
Det kan argumenteres for at biblioteket på Rykkinn ikke er en del av 
kjøpesenteret fordi det ikke inngår som en del av senterledelsen og ikke 
deltar i felles markedsføring. Videre at biblioteket har egne åpningstider, 
har lokaler som er eid av Bærum kommune men som ligger i tilknytning 
til senteret, og at man kan besøke biblioteket fra inngang ut mot Munins 
vei. 
 
Konklusjon: 
Saken tas videre til vurdering hos kommuneadvokaten, og deretter tar 
kommunen kontakt med Helsedirektoratet for endelig avgjørelse. 
 
Kommunaldirektør for samfunn formulerer et notat som er grunnlag for 
vurdering av kommuneadvokaten. 
 

 
 
 


