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1 Godkjenne innkalling og dagsorden 

Godkjent. 

 

 

2 Orienteringer  

• Statistikk – smitteutvikling – trend 

o Siste døgn var det 26 nye smittede i Bærum. 

o Det er 12 innlagt på Bærum sykehus, det er fortsatt stabilt mange 

innleggelser i Bærum. 

o Totalt antall døde: 41 (ingen nye) 

o Kommuneoverlegen har besluttet å videreføre rødt tiltaksnivå i barnehagene 

og skolene frem til 30. april. Kommuneoverlegen orienterte om at det 
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planlegges for gult nivå fra uke 18, forutsatt et stabilt lavere smittenivå. 

Dette er positivt mottatt blant de ansattes representanter. 

o Andel som tester positivt er litt over 5 %, som i Oslo. 

o Størst andel smittede i aldersgruppen 15-24 og 45-54 år, fortsatt lite smitte 

blant eldre, og mindre smitte i de yngste gruppene. 

o Færre tester seg, i snitt testes 355 per dag. I uke 15 testet 978 færre seg enn 

i uke 14. 

o Det er pågående utbrudd knyttet til frisørsalong i Sandvika og i samlokalisert 

bolig. Det forventes økt testing pga 60 nærkontakter relatert til 

frisørsalongen, og testregime relatert til samlokalisert bolig. 

o Prognosene for Viken viser en gradvis nedgang i smitteutviklingen. 

 

o Kriseledelsen inviterer FHI inn til neste for en orientering og presentasjon av 

oppdaterte prognoser, vaksine og høy andel ukjent smitte nasjonalt.  

Bente følger opp. 

o Kommuneoverlegen orienterte om at det ved massetesting av ungdom/ 

skoleelever er svært få som tester positivt. 

 

o Kommuneoverlegen, kommunaldirektør Velferd og skolesjef er invitert til et 

møte med statsforvalter i morgen vedr. å holde skolene åpne.  

Kristin kommer tilbake med informasjon fra møtet. 

 

• Pandemigruppen 

o Siste 14 dager er det registrert smittet 245/100 000, et snitt på 22,2 smittet 

per dag.  

o Det er god kontroll på smittesporing. 

o Det gjennomføres gradvis gjenåpning ved arbeidssentrene og 

seniorsentrene. 

 

• Operative fellestjenester 

o Det er en løpende egenrekruttering til vaksinering, i hovedsak 

tilkallingsvakter. 

o HR team ressursallokering overtar Adecco-vikarene slik at disse kan inngå i 

en vikarpool. 

o Det jobbes med de digitale løsningene: 

- Elektronisk overføring av prøvesvar fra laboratorie 

- SMS-løsning for smittesporing som skal favne helhetlig dialog og varsling 

ved smitte til smittede og nærkontakter 

- Ny smittesporingsløsning: det gjennomføres en ROS for 

selvbetjeningsløsning for rapportering. Det jobbes videre med å teste ut 

data i rapporten. 

- Ukesrapportene: det ser ut som de fleste behovene kan dekkes ved en 
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selvbetjeningsløsning. 

o Det er tilstrekkelig kapasitet på bemanning for planlagt massevaksinering 

fremover, men det er sårbart jfr beskrevet omfang av mottak av vaksiner. 

o Arbeidsavtaler for egne ansatte og vikaravtaler forlenges frem til 1. 

september. 

o I utgangspunktet får de som vaksineres dato for dose 2 når de får dato for 

dose 1. Fra gruppe 4 har dette utgått, men det jobbes med å få dette på 

plass igjen, at de får varsel om ca-tid for dose 2. Kommunen må være 

oppmerksom på at HDIR vurderer å forlenge intervallet mellom dose 1 og 

dose 2. 

 

• Kommunikasjon 

o Det er fortsatt fokus på kampanje knyttet til testing. Fastlegene anbefaler å 

rette kampanjen mot innvandrerbefolkningen. 

o Fokus på SIAN-markering 

 

• Kontinuerlig forbedringsarbeid 

o Beredskapsansvarlig orienterte om at det er utarbeidet en ROS rettet mot 

type koronapandemi.  

o Det er laget et utkast til denne ROS`en som gjennomgås med 

kommuneoverlegene fredag 7. mai. 

Den blir presentert i pandemigruppen mandag 10. mai og i Kriseledelsen 

torsdag 13. mai 

o På bakgrunn av dette kan arbeidet med revidering av pandemiplanen starte. 
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Innmeldte saker 

• ROS SIAN-markering – orientering og presentasjon av ROS 

o Det er avholdt regelmessige møter med politiet ifh til beredskap rundt 

markeringen. 

o Kommunens fokus er å være til stede for målgruppen barn og unge, ha 

beredskap på vei og trafikk, og bortrydding av løsøre. 

o Det har gått ut informasjon til naboer og næringsliv. Næringslivet har 

mottatt e-post fra politiet, innbyggere i området får en SMS og e-post fra 

kommunen. 

o Det vil gå ut en SMS til alle innbyggere i kommunen med informasjon om at 

det vil være demonstrasjon i Sandvika, og at det vil være redusert 

fremkommelighet. 

o Det er laget en handlingsplan som vil bli sendt ut sammen med ROS-

analysen til Kriseledelsen. 

o Kommunen må undersøke om maksvekt for gangbroen mellom Kanel og 

Egon tåler belastningen med et stort antall mennesker, evt. må det være 

vakthold på hver side av broen. 
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o Det henstilles om at alle offisielle uttalelser koordineres med 

kommunikasjonssjefen og politiet. 

o Beredskapsansvarlig er i dialog med kommunedirektør dersom situasjonen 

eskalerer og det er behov for å sammenkalle kriseledelsen 

Kommunaldirektør Samfunn og Beredskapsansvarlig gis fullmakt til å innkalle 

Kriseledelsen ved behov. I så tilfelle innkalles også kommunalsjef 

miljøtekniske tjenester Svein Finnanger og representant fra politiet. 

 

4 Saker til oppfølging 

 

• Møte med næringslivet 23. april kl. 13:00 

o Det er planlagt møte med næringslivet 23. april kl. 13.00 for å orientere om 

at det trolig vil bli endring i tiltaksnivå i Bærum fra mandag 26. april.  

o Kommunen vil i møtet gjenta budskapet om «strengt, men ikke stengt» og 

minne om høy grad av årvåkenhet på smitteverntiltak. 

o FHI og HDIR står fremdeles på en sterk anbefaling at gitte kommuner som 

settes ned på kap. 5B må ha egen forsterket lokal forskrift. 

o Det er innkalt til møte med statsforvalteren i dag kl. 17:00 og 

kommuneoverlegen er innkalt til møte med FHI kl. 15:00. Disse møtene vil gi 

oss mer kunnskap før møte med næringsliv og handelsstanden. 

 

• Lokal forskrift 

o Statsforvalteren har innkalt til møte om tiltaksnivå i Covid-19-forskriften 

etter 25. april, torsdag 22. april kl. 17.00-18.00 

o Kommuneoverlegen vil komme tilbake med en orientering til kriseledelsen 

etter sitt møte med FHI kl. 15.00. 

o Kommunen må ha beredskap på å gjøre endringer i lokal forskrift innen 

mandag, alternativt vurdere å utsette endring frem til 29. april (jfr. Oslo). 

o Bente presenterte en matrise over lokal forskrift vs. Kap. 5B og Oslo-

forskriften. Matrisen vedlegges referatet. 

Det konkluderes med at Lokal forskrift av 4.mars 2021 må revideres sett opp 

mot nasjonale føringer. 

o Kommuneadvokaten tilrår at når det fattes et vedtak av myndighetene om 

kap.5B med forsterkede lokale tiltak, bør forskriften endres. 
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5 Eventuelt 

• Henvendelse fra innbygger 

o Det er observert gjeng med yngre ungdommer på Bekkestua som oppfører 

seg truende, og det er gjort hærverk i Bekkestua sentrum 

o Beredskapsansvarlig melder at dette er kjent for SLT-koordinator, 

Utekontakten og forebyggende enhet i politiet. Det er startet et arbeid i 

samarbeid med politiet, Utekontakten og Securitas. 
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o Kriseledelsen vil bli holdt orientert om saken. 

 

• Orientering fra møte om hagesentrene 

o Det ble orientert om pågående uenighet med hagesentrene som har åpnet f 

under 250 kvm for salg av blomster. De har fått pålegg om å stenge, men 

holder åpent i påvente av dialog med HDIR. 

o Dersom regjeringen ikke åpner for hagesentre fra mandag vil kommunen 

følge opp sin tilsynsplikt. 

 

 

• Det innkalles til ekstraordinært møte i Kriseledelsen kl. 18.00, 

oppfølgingsmøte etter møte med statsforvalteren. 
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