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Referent: Hilde Stranden Lystad
1 Godkjenne møteinnkalling
Godkjent.
Godkjenne referat fra møte 18. mars og ekstraordinært møte 22. mars

Ansvarlig/Frist

Referatene sendes til Kriseledelsen på e-post.
Evt. innspill sendes Hilde. Frist: mandag 29. mars.
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Orienteringssaker:
Statistikk – smitteutvikling – trend, presentasjon
o Sterkt økende smittetrend nasjonalt.
o 325 nye smittede i uke 11.
o 13 innlagt på Bærum sykehus, 2 på Kongsberg per 24. mars
o Størst andel smittede i aldersgruppen 0-19 år, 45 % av tilfellene er
barn /unge og deres foreldre.
o Aldersgruppen med mest økning av smitte er 10 – 19 år.
o Vaksinerte dose 1: 11520, dose 2: 4876
o 1708 smittekontroller gjennomført totalt siden november, 62 siste
uke. Smittevernkontrollørende har også tilsyn med personer i
karantene og isolasjon, samt bygg- og anleggsplasser.
o Presentasjonen ligger i Teams.

Frantz L. Nilsen

Pandemigruppen
o 45 nye smittede 24. mars.
o For øvrig ingen større endringer.

Kristin Nilsen

Operative fellestjenester
o Beredskapsplanene og beredskapstillegget er ferdig drøftet med de
tillitsvalgte.
o Vi evaluerer avtalene når de utløper.
o Fortsatt stort trykk på arbeidet med bemanning
o Det er viktig å planlegge for det vi ikke vet.

Bente E. Herdlevær

Kommunikasjon
o Jobber med påskebudskap.
o Alternative aktiviteter og budskap fra ordfører ifb med påske
o Budskap til ungdom, med plakat med de ungdommen kjenner som
kan deles i sosiale kanaler.
o Det sendes ut SMS til alle innbyggerne ifb med påskehøytiden.

Lisa Bang

Innmeldte saker:
Kl. 08:15 FHI`s prognoser for smitteutvikling - presentasjon
- Modellering som verktøy
- Siste risikorapport fra FHI
- Prognoser som verktøy for planlegging
- Vaksinering
o Det viktige er å beskrive og forstå utbruddet.
o Det er viktig å ta høyde for usikkerhet knyttet til flere kilder.
o Grunnen til at smittetoppen er lagt til juni/juli er at analysen ble
utført før de strenge tiltakene i 5A ble vedtatt.

FHI v/ Gunnar
Isaksson Rø,
Seniorrådgiver
modellering
analyse.

o R-tallet settes på bakgrunn av antall smittede de siste 14 dagene.
Presentasjonen sendes Kriseledelsen og ligger i Teams.
Kl. 08:50 Orientering om markering 24. april
o Kommuneadvokaten orienterte om kommunens rolle og ansvar ifb
med markeringen 24. april.
o Det jobbes med en ROS-analyse, kommunikasjonsplan. Status blir
presentert i Kriseledelsen 8. april.
Møte(-r) i påsken?
• Mandag 29. mars kl. 10 – 11. Geir leder møtet med de som har
anledning til å logge seg på.
• Eventuelt møte onsdag dersom situasjonen tilsier det.
• Første møte etter påske er tirsdag 6. april kl. 08:30.
• Det er møteaktivitet i pandemigruppen og OFT gjennom påsken.
Det rapporteres skriftlig til Kriseledelsen ved avvik og spesielle
hendelser.
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Tomasz Edsberg/
Lisa Bang

Geir B Aga

Saker til oppfølging
•
o

Samfunnskritisk personell og tilgang til barnehage og skoletilbud
Tillitsvalgte og organisasjonene anbefaler at personell i barnehage
og skole defineres som kritiske samfunnsfunksjoner, og kvalifiseres
derfor til at deres barn får barnehage- og skoletilbud på lik linje som
øvrige kritiske samfunnsfunksjoner.
Kristin vil avklare med kommunalsjef Oppvekst Skole og
kommunalsjef Oppvekst Barnehage om tilbudet skal gjelde fra etter
påske.
Konklusjon: Kriseledelsen og kommuneoverlegen ga sin tilslutning
til forslaget.

Bente/Gunvor

•

Kristin kommer tilbake med en oversikt som viser hvem som er
vaksinert, for å sikre at de som har fastlege i andre kommuner
også får tilbud om vaksine i kommunen.
Det vises til utsendt notat.
o Kommunen vaksinerer de som står på fastlegelister i Bærum,
uavhengig av bostedskommune.
o Utfordringen er de man ikke får tak i eller som oppholder seg
utenfor kommunen.
o Kristin presenterer styringsdata med tall på hvor mange som er
vaksinert i de ulike risikogruppene, etter påske.

Kristin Nilsen

•

Kommunens arrangementer i forbindelse med 8. mai og 17. mai.
o Brita er i dialog med ordfører og Bente Skåret om 8. mai.
Politiet ønsker å ha en oversikt over steder og tidspunkter.
o 17. mai komiteen legger opp til samme arrangementer som i
fjor.

Brita Holmen
Frantz L. Nilsen

o

Kristin Nilsen

o

•
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Kommuneoverlegen har vært i dialog med FAUene ved skolene,
og det legges opp til minimalt med aktiviteter, på lik linje som i
fjor.

11. april – opphør av forskrift
o Kommuneoverlegens hastevedtak om stenging av skoler har
varighet til og med 9. april.
o Kommuneoverlegen må vurdere gjennom påskehøytiden om
det er grunnlag for å videreføre stenging av skolene.
o Dokumentasjon på vurderingene må gå som referatsaker til
Formannskapet.
o Kriseledelsen ber om en vurdering fra kommuneoverlegen
onsdag i påskeuken og ved starten av uken etter påske.
o Dersom det vurderes en innstramming, vil det innkalles til møte
i Kriseledelsen.
o Møte i Pandemigruppen mandag, onsdag, lørdag og søndag
gjennom påske. Kristin presenterer en oppsummering i
Kriseledelsen første møte etter påske.

Eventuelt
•

Kommende saker
Møte tirsdag 6. april: Videreføre nasjonal – lokal forskrift?

•

Tom Steen erstatter Gunvor Erdal i Kriseledelsens møter fom
uke 12.

Til referatet fra kommuneadvokaten:
For Bærum er følgende endringer vedtatt og trer i kraft ved midnatt:
• Tros- og livssynshus kan nå også holde åpent for og arrangere
dåp (uten tilskuere) (i tillegg til begravelser, vielser og en-til-ensamtaler, som allerede var tillatt). Ved dåp kan barnet,
foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.
• Forbudet mot å organisere idretts- og fritidsaktiviteter får et
nytt, snevert unntak for visse vanskeligstilte grupper (i tillegg
til unntaket for utendørs aktiviteter for grupper med inntil 10
barn og unge under 20 fra samme kommune) – det åpnes for å
organisere aktiviteter for «personer med rusproblemer eller
alvorlig psykisk sykdom, så lenge dette gjennomføres utendørs,
skjer i grupper på inntil 5 personer og alle deltakerne kommer
fra samme kommune».
Det er ingen andre endringer i reglene i kapittel 5A. Mao., bl.a.:
• Ingen endringer/lettelser i reglene for toppidrettsutøvere.
Disse kan fremdeles ikke drive med organisert trening i Bærum
(eller andre kommuner med tiltaksnivå A). Som tidligere nevnt,

Frantz L. Nilsen

•
•

er det de statlig vedtatte reglene som stenger for dette – ikke
lokal forskrift.
Ingen åpning for blomsterbutikker, i den grad noen hadde
håpet det.
Ingen lettelser for treningssentre, selv om det Bent Høie sa i går
kunne misforstås dit hen at det nå ble tillatt med
rehabiliteringstrening på sentre i Bærum – det er altså ikke
tilfelle.

