
BÆRUM KOMMUNE 

STRATEGI OG BUDSJETT 
 

 

 

MØTEREFERAT Dato: 11.03.2021 

 Arkivsak: 21/46 
Kriseledelsen møtereferat 11.03.2021 Journalpost: 21/50294  

 
   

 
 

 
Møtedato/sted:  11. mars 2021, digitalt Teams-møte 

 
Til: 
Arthur Wøhni kommunaldirektør for samfunnsutvikling Kommunedirektøren 
Bente Rudrud Herdlevær kommunaldirektør org., styring og utvikling Kommunedirektøren 
Brita Holmen spesialrådgiver, beredskapsansvarlig HR-direktør 
Frantz Leonard Nilsen kommuneoverlege Kommunalsjef helse og sosial 
Geir B. Aga kommunedirektør Kommunedirektøren 
Gunvor Erdal  HR-direktør 
Kristin Nilsen kommunaldirektør velferd Kommunaldirektør velferd 
Lisa Bang kommunikasjonssjef Kommunikasjonsenheten 
Lisbeth Hammer Krog ordfører Politisk sekretariat 
Siw Wikan varaordfører Politisk sekretariat 

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

 
Referent: Ingrid E. Glendrange Ansvarlig/Frist 

1 Godkjenning av møteinnkalling og godkjenning av referat fra møte 
4. mars og ekstraordinært møte 10. mars 
 
Møteinnkallingen godkjennes med endring i innmeldte saker. 
 
Møtereferat fra møte 4. mars godkjennes. 
 
Endringer til referat etter ekstraordinært møte 10. mars suppleres i 
CIM, referatet godkjennes. 

 

2 Orienteringssaker 

 

Statistikk – smitteutvikling – trend 

• Per nå er det 235/100000 smittede i kommunen 

• Smitten er høy, og det er en økende smitte med cirka 20 nye 
smittetilfeller daglig 

• Emma Hjort skole og Voksenopplæringen har rødt nivå 

• Det er et mulig smitteutbrudd på Dønski videregående skole, 
foreløpig usikkert omfang 
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• Det er utfordrende med forsinkelser i testsvar fra laboratoriet 

• Det er bekymring knyttet til at smittesporingen er under press. 
Det er krevende å få til tilstrekkelig bemanning. 

• I uke 9 ble det registrert 150 nye smittetilfeller 

• Per 11. mars er 10 personer innlagt på Bærum sykehus  

• Det er registrert totalt 41 antall døde, 2 døde siste døgnet 

• Det er fortsatt en økning i testaktiviteten. Flere tester seg, men 
det skyldes også flere smitteutbrudd og bestilling av testing i 
den forbindelse 

• Vaksinasjon går fremover, men saktere enn planlagt fordi 
vaksineleveransene er uforutsigbare 

• Det ble gjennomført 38 smittevernkontroller i uke 9 
  
Pandemigruppen 

• 2 nye dødsfall ble registrert 10. mars 

• I helse og omsorg er 1 ny beboer og 1 ny medarbeider smittet 

• Ingen beboere i sykehjem er smittet, men 11 medarbeidere på 
sykehjemmene er fortsatt smittet 

 
Operative fellestjenester 

• Det jobbes med bemanning og omdisponering til smittesporing 
og teststasjon 

• Det jobbes med rekruttering til massevaksinering, for å øke 
grunnbemanningen der 

• Brakkeriggen på Fornebu utvides med fire brakker 

• Smittesporingssystemet byttes i april, kommunen går da over til 
KS FIKS-systemet 

 
Kommunikasjon 

• Håndtering av mediehenvendelser 
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3 Innmeldte saker – IKKE BEHANDLET 

 

Statistikk mottatte vaksiner sammenliknet med andre kommuner  
 
Mobilitet 
 

Vaksinering av gjestepasienter hos kommunens fastleger  
 

Endret vaksinestrategi (må utsettes til neste møte)  
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4 Saker til oppfølging – IKKE BEHANDLET 
- 

 

5 Eventuelt  

 
 



 

 

Medieoppslag: FHI har hastemøte om vaksinering med AstraZeneca-
vaksinen etter at Danmark har stanset vaksineringen for å vurdere 
mulig bivirkning med blodpropp.  
 
Kriseledelsen beslutter, etter råd fra kommuneoverlegen, å stanse 
vaksinering av AstraZeneca-vaksiner frem til FHI har fattet en beslutning 
om videre plan for vaksinering med AstraZeneca. 
 
På grunn av denne saken heves kriseledelsens møte klokken 12.10, 
sakene 3 og 4 behandles ikke. 
 

 
 
 


