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1 Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møtet 7. januar 2021
Møteinnkallingen godkjennes.

Ansvarlig/Frist

Møtereferat fra møte 7. januar godkjennes med følgende endringer:
I kulepunkt fire under Pandemigruppen:
«… vintersportssteder»
I kulepunkt åtte under Statistikk – smitteutvikling – trend:
«Kommunen vurderer kommunikasjonstiltak i forbindelse med
vinterferien»
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Orienteringer
Pandemigruppen
• 1632 smittede totalt - en liten oppgang fra uken før. Det er en
økning i antall testinger
• Det jobbes med logistikk og medvirkning tilknyttet vaksinering

Kristin Nilsen

•

Teststasjon på Rykkinn skal åpne mandag 18. januar. Tilbudet
skal foreløpig vare frem til sommeren
• Bærum har tatt imot 4 covid-19 pasienter fra Drammen
kommune på koronaenheten på Dønski, det er avtale om mottak
av inntil 5 pasienter.
Fellestjenester
• Presentasjon av status fra teamene
• Det jobbes med rigg for massevaksinering
• Utvikling og tilpasning av digitale løsninger for å understøtte
massevaksinering har fortsatt størst fokus og prioriteres foran alt
annet arbeid i fellestjenester
Kommunikasjon
• Markedsfører tilbud ved ny teststasjon på Rykkinn
• Innbyggerbrev om massevaksinering
Statistikk – smitteutvikling – trend
• Smittesituasjonen uke 1: Per 14. januar var det 114 smittede per
100 000 innbyggere. Det forventes økning i antall smittetilfeller
utover våren
• Det er flest antall smittede i alderen 40-59 år. 53 prosent av de
smittede er smittet i privat husstand. 23 prosent av de smittede
har ukjent smittekilde
• 8 prosent er smittet etter utenlandsreise, det har vært 20
prosent økning i smitte fra utland i uke 1
• 3,5 prosent av de som testes har positivt testresultat
• Det er gjennomført 950 smittekontroller
• Alle dødsfall, bivirkninger og hendelser etter vaksinasjon skal
rapporteres til Legemiddelverket
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Lisa Bang
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Innmeldte saker
Vurdere tiltaksnivå i barnehager og skoler, videre prosess
Kristin Nilsen
• Det er nå mer kontroll og bedre oversikt over smittesituasjonen,
og kommuneoverlegen anbefaler derfor gult nivå i barnehager og
skoler. Det anbefales å se an situasjonen til etter statsministerens
orientering til Stortinget 18. januar. Hvis situasjonen ikke endrer
seg etter det, anbefales det at vi går over til gult beredskapsnivå
fra onsdag 20. januar.
Ny henvendelse fra Drammen, behov for ytterligere 5 nye plasser
• Det er behov for å se an smittesituasjonen ved sykehjemmene i
Bærum før vi eventuelt tilbyr flere enn de plassene ved
koronaenheten på Dønski som allerede er i bruk.
Konklusjon: Bærum kommune opprettholder tilbudet om inntil 5
plasser, på bakgrunn av smittesituasjonen ved sykehjemmene i
Bærum.

Kristin Nilsen

Massevaksinering BIP-hallen
• Kriseledelsen gir sin støtte til at det jobbes videre med Bærum
idrettspark som lokasjon for massevaksinering
• Bærum idrettsråd involveres i det videre arbeidet
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Saker til oppfølging
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Eventuelt
Orientering om forberedelse av innspill til konsultasjonsmøte med KS
og Helsedepartementet
• Det er ønskelig med innspill til:
o Økonomiske konsekvenser knyttet til håndtering av
koronapandemien
o Oppgaveoverføring fra stat til kommune
• Svarfrist 5. februar
• Saken behandles i formannskapet 27. januar
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