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Referent: Hilde Stranden Lystad Ansvarlig/Frist 

1 Godkjenne møteinnkalling 
Godkjent. 
Godkjenne referat fra møte 8. april 
Referatet sendes ut, innspill og kommentarer sendes Hilde innen mandag 19/4. 

 

2 Orienteringer 
 

• Smitteutvikling – statistikk – trend 
o Noe lavere nivå på smitte, men fortsatt relativt høyt nivå 
o Det er færre som tester seg, men høyere andel som tester positivt, mellom 

4 – 6 % 
o Antall tester i uke 14: 3465, gjennomsnittlig 495 per dag 
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o Størst andel smittede i aldersgruppen 40 - 49 år 
o Andelen 0-19 har gått ned fra 45 % i uke 13 til 34 % i uke 14 
o Fortsatt lite smitte blant eldre, ingen over 79 år 
o Prognosen viser ingen forventet økning i smitte fremover til 1. mai 
o Antall sykehusinnleggelser har vært stabile over flere uker, i snitt 20 nye 

innleggelser siste 14 dager 
o Få utbrudd i barnehage og skole 
 

• Pandemigruppen 
o Totalt antall smittede per 15 april: 3562 
o Gjennomsnittlig 30,7 nye smittede per dag 
o 339/100 000 smittede 
o Totalt 13 innlagt på Bærum sykehus per 15. april 
o Kommunen er fortsatt på risikonivå 4, på bakgrunn av fortsatt høy smitte 

og antall sykehusinnleggelser 
o Få pågående utbrudd og god kontroll på smittesporing 
o Det er nedgang i testing etter påske, 300 - 500 per dag, samme trend vises 

i andre kommuner 
o Vaksineringen går bra, gjennomførte vaksiner: 

- Risikogruppe 1 - sykehjem og omsorgsboliger – 1065 (79 ikke fått) 
- Risikogruppe 2 - over 85 år - 3042 (222 ikke fått) 
- Risikogruppe 3 - over 75 år - 7864 (824 ikke fått) 
- Risikogruppe 4B – over 18 med risiko for alvorlige forløp ved Covid 19 - 

1342 (406 ikke fått) 
- Starter nå på risikogruppe 4A – over 65 år 

o Vaksinering av helsepersonell starter opp igjen denne uken; herunder 
fysioterapeuter og personell på teststasjonene, BPA og Tannhelse.  

o Det er utfordrende og kontinuerlig arbeid med å avgrense hvem som 
faktisk skal prioriteres til å få vaksine 

o I uke 15 har kommunen mottatt 5612 doser Moderna, som skal dekke uke 
15 og 16. Kommunen mottar 2388 doser Pfizer neste uke 

o Det er ulik tolkning av besøksrutiner på sykehjemmene. Det er ikke 
besøksstans, men besøkskontroll. Kontroll innebærer at man ringer eller 
sender e-post på forhånd, besøk fra inntil 2 personer daglig per beboer, 
men ikke besøk på rommene. 

o Det skal gjøres en ROS-analyse for å lage en gjenåpningsplan for 
seniorsentrene av Fagråd korona. Det tas med i vurderingen at også 
vaksinerte må følge smittevernreglene.  

o Mindre smitte blant barn og unge. Utbruddene er i større grad under 
kontroll. Av 185 positive siste uke: 13 % skolebarn og 6 % under skolealder. 

o Det er færre smittede medarbeidere og kun to tjenestemottakere som er 
smittet. 

o Det er komme noen reaksjoner på at skolene har reåpnet. Det er 
utfordrende å kombinere digital hjemmeundervisning og fysisk 
tilstedeværelse. Lokalene er i noen grad ikke egnet. 

o Oslo International School har selv besluttet at det skal benyttes munnbind 
fra ungdomsskolenivå og frivillig for barneskoletrinnene. Dette er ikke i 
tråd med kommuneoverlegen råd. 
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• Operative fellestjenester 
o De siste omdisponerte tilbakeføres nå til ordinær drift. Det er tilstrekkelig 

bemanning med de eksternt rekrutterte. 
o God kapasitet på smittesporing 
o Det er utfordringer med nye digitale løsninger, SMS-løsning, smittesporing 

og prøvesvar. Ny smittesporingsløsning har forenklet den manuelle 
prosessen noe. Etter skifte av lab har kommunen måtte gå tilbake til 
manuelt mottak av prøvesvar, men har bedt om at de må prioritere å få 
elektronisk overføring av prøvesvar. 

 

• Kommunikasjon  
o Det jobbes primært med å motivere befolkningen til å teste seg 
o Media-strategien ble gjennomgått. Presentasjonen ligger på Teams og 

sendes ut i dag med referat fra 8. april og dagens møte. 
 

 
 
Bente R. 
Herdlevær 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa Bang 

3 Innmeldte saker 
 

• Koronakommisjonens rapport  
https://www.koronakommisjonen.no/files/2021/04/Kommisjonens-
hovedbudskap.pdf  
Kommunens erfaringer med koronakrisen så langt (KS/Deloitte)  
https://www.ks.no/contentassets/240e76ab539547158da9acb7de12134d
/Delrapport-1-kommunenes-erfaringer-fra-koronapandemien-sa-
langt.pdf   

o Kristin ga en kort presentasjon av de 17 hovedpunktene i rapporten.  
Rapportene ligger i mappen Evalueringsrapporter i Teams Kriseledelsen. 

o I KS-rapporten har kommunen vært involvert i flere dybde-intervjuer. 
o Vi har lært mye av pandemien og våre foreløpige erfaringer. 
o Vi har tatt utgangspunkt i kommunens pandemiplan og beredskapsplan, og 

ser at disse må justeres og oppdateres. 
o Ordfører ønsker at det lages en oversikt som viser hvordan kommunen var 

forberedt på en pandemien. Det nedsettes en arbeidsgruppe som 
sammenfatter dette arbeidet. 

o Koronahåndboken i Bærum kommune er et viktig og godt elektronisk 
oppslagsverk, som holdes løpende oppdatert. Håndboken tas inn i nytt 
Kvalitets- og styringssystem. 

o Det er viktig at vi tar med oss læringspunkter og gjør forbedringer.  
o Fellestjenesteriggen er ikke beskrevet i beredskapsplan eller 

pandemiplanen, dette bør innarbeides.  
o Det jobbes med en oppdatert ROS-analyse som blir utgangspunkt for 

oppdaterte og reviderte beredskaps- og pandemiplaner.  
 

• Scenarioer for 25.4.21 og videre løsning  
o Kommunen må vurdere videreføring av regional forskrift på 5A eller annet 

5-nivå. Det er lite sannsynlig at 5A blir videreført. 
o Oslo vurderer sin lokale forskrift 29. april, dvs et avvik på datoer ifh til 

varighet av Bærums lokale forskrift og regionalt tiltaksnivå. 
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o Alt avhenger av smittesituasjonen lokalt, nabokommuner og regionalt, og 
sykehusinnleggelser. 

o Forskrift må ta utgangspunkt i medisinskfaglig vurdering og anbefaling, i 
tillegg til helsemessige effekter totalt sett. 

o Kommunen har liten innflytelse på nasjonal forskrift, og til tider utydelig 
hva det innebærer og hvilke konsekvenser det får lokalt. 

 

• Revisjon av lokal forskrift – forberedelser jmf tidslinje  

o Det er viktig å starte arbeidet med kommunens stilling til videreføring av 
lokal forskrift eller følge regionale og nasjonale forskrifter. 

o Det må gjøres en gjennomgang av konsekvensene for kommunen ved å 
videreføre lokal forskrift versus å gå for nasjonale og regionale forskrifter. 

 

• Tolkning/avklaring:   
o Blomsterforretning «klikk og hent», toppidretten 
o Seniorsentre – servering mv  

Det er gjort justeringer på koronatiltakene for blomsterbutikker, bibliotek og 
lesesal, treningskamper i fotball og toppidrett. 
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4 Saker til oppfølging 
 
Status SIAN markering 
o Det er planlagt møte mellom kommunen og politiet senere i dag, for en 

oppsummering av evaluering av erfaringer fra Drammen.  
o Det ble gjennomført en befaring med politiet i går. Kommunen må 

forvente at store deler av Sandvika vil bli stengt ned med sperringer, 
kjøreforbud og at det blir parkering forbudt i området. 

o Det blir viktig med god kommunikasjon med naboer og næringslivet, med 
en presisering av at kommunen ikke står ansvarlig for hærverk utført av 
privatpersoner.  

o Før demonstrasjonen vil SLT- koordinator være til stede under parolen til 
politiet.  

o SLT-koordinator vil ha ansvar for å koordinere ansatte og frivillige som vil 
være til stede i randsonen under demonstrasjonen. Beredskapsansvarlig vil 
være til stede sammen med innsatsleder politiet. 

o Kriseledelsen vil få en handlingsplan før markeringen avholdes. 
o Det settes opp et ekstraordinært møte i Kriseledelsen neste mandag. 
o Det er ikke akseptabelt med hærverk, vold og kasting av gjenstander 

uavhengig av hvem som utfører dette. 
 
Oppfølgingspunkter: 

• Ordfører ønsker at det lages en oversikt som viser hvordan kommunen var 
forberedt på en pandemien.  
Det nedsettes en arbeidsgruppe som sammenfatter dette arbeidet. 
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• Kontinuerlig forbedringsarbeid settes opp som fast punkt på agenda i 
Kriseledelsen. 

 

5 Eventuelt 
Kommende møter i Kriseledelsen:  
Ekstraordinært møte mandag 19. april kl. 10:00 -10:30 
 

 

 
 
 


