
BÆRUM KOMMUNE 

KOMMUNEDIREKTØREN 
 

 

 

MØTEREFERAT Dato: 28.05.2021 

 Arkivsak: 21/46 
Kriseledelsen møtereferat 27.05.2021 Journalpost: 21/106029  

 
   
 
 

 
Møtedato/sted:  27. mai / Teams  

 
Til: 
Arthur Wøhni kommunaldirektør samfunn Kommunedirektøren 
Bente Rudrud Herdlevær kommunaldirektør org., 

styring og utvikling 
Kommunedirektøren 

Brita Holmen spesialrådgiver,beredskapsa
nsvarlig 

Sikkerhet og beredskap adm 

Frantz Leonard Nilsen kommuneoverlege Kommunalsjef helse og sosial 
Geir B. Aga kommunedirektør Kommunedirektøren 
Kristin Nilsen kommunaldirektør velferd Kommunaldirektør velferd 
Lisa Bang kommunikasjonssjef Kommunikasjonsenheten 
Lisbeth Hammer Krog ordfører Politisk sekretariat 
Siw Wikan varaordfører Politisk sekretariat 
Tom Steen enhetssjef HR-enheten 
 
 
Forfall:  
Ingen 
 
Til stede:  
Tomasz Edsberg 
Eirik Lindstrøm 
 
Kopi til: 
Bente Skåret spesialrådgiver Politisk sekretariat 
Eirik Lindstrøm kontorsjef Politisk sekretariat 
Hilde Stranden Lystad spesialkonsulent Kommunedirektøren 
Tomasz Edsberg kommuneadvokat Kommuneadvokaten 
 
 

Referent: Hilde Stranden Lystad Ansvarlig/Frist 

 

1 Godkjenne møteinnkalling 

Godkjent. 

 

Godkjenne referat fra møte 20. mai 

Referatet godkjennes med følgende kommentar til sak 3, Forlenget stenging av 

rådhuset: Kommunens ansatte skal følge de til enhver tid gjeldende 

 



 

 

retningslinjer. 

2 Orienteringer: 

• Statistikk – smitteutvikling – trend 

o Det har vært en stabil utvikling de siste 14 dagene, med et gjennomsnitt 

på 7 - 10 smittede per dag. 

o Antall smittede under 100/100 000. 

o Det er størst andel smittede i aldersgruppen 15 – 34 år. 

o Smittekilden er i hovedsak fra egen husstand og samlinger i private 

hjem.  

o Det har vært en økning i testaktiviteten, det er testet over 800 de siste 

dagene. 

o Gjennomsnittlig 2 innlagt på Bærum sykehus de siste 14 dagene. 

o En lav prosent av de testede tester positivt, men det er fortsatt relativt 

høyt antall med ukjent smitte, ca. 12-13 % de siste to ukene.  

På bakgrunn av disse tallene er risikonivå videreført på 3 denne uken. 

o Per dags dato ligger Bærum likt med Norge og Oslo. 

o Prognosen viser en positiv utvikling for Bærum. 

o Det er utbrudd på russ etter russetreff, og det er påvist smitte på russ fra 

videregående skole i Bærum. Kommuneoverlegen skal ha møte med 

Oslo kommune og russ senere i dag torsdag 27. mai, hvor det vil bli tatt 

opp hvor lenge russefeiringen vil pågå og ivaretagelse av 

smitteverntiltak. 

 

• Pandemigruppen 

o Det har vært 7 nye smittede på rad de siste tre dagene, se for øvrig 

rapportering under punkt statistikk ovenfor. 

o Det er påvist smitte i 6 barnehager, og det er god oversikt over disse. 

o Det vil fra nå av bli delt ut hurtigtester til russen som vil bli foretatt på 

skolene. 

o Det er en høy andel i de 7 første gruppene som vaksinerer seg. 

o I de 5 første gruppene er 90 % vaksinert, i gruppe 6 er 84 % vaksinert og i 

gruppe 7 er 60 % vaksinert. 

o Innkalling av gruppe 8 starter denne uken. 

o I PLO er det fortsatt ingen smitte blant tjenestemottakere, men 6 

medarbeidere er fortsatt smittet. I Helse og sosial er det ingen smitte. 

 

• Operative fellestjenester 

o Innenfor bemanning, Eiendom og digitale løsninger er det ingen 

endringer og arbeidet går sin gang. 

 

• Kommunikasjon 

o Det er mange henvendelser ifb med stadige endringer i nasjonal og lokal 
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forskrift. 

o Det er viktig med forståelig budskap for å holde presset på henvendelser 

som skal besvares nede. 

o Kommunen har egen «ofte stilte spørsmål» på kommunens nettsider. 

o Mye fokus på sommervaksinering. Det er viktig å skape forutsigbarhet 

for innbyggerne. Innbyggerne er kommunens medbyggere og det er 

viktig å se deres behov slik at det blir en forutsigbarhet når vaksinering 

skal gjennomføres. 

o Det jobbes med en kommunikasjonsstrategi for dette arbeidet. 

o I tillegg er det nå et økt fokus på kommunikasjon rundt streiken. Det har 

kommet mange henvendelser fra foreldre i skole som er bekymret for 

sine tilbud.  

o Kommunen har gode kanaler for informasjon både sentralt og innenfor 

de ulike tjenestene. 

 

• Kontinuerlig fellesarbeid 

o Arbeidet med ROS-analyse relatert til koronapandemien pågår, og 

scenarioet handler om pandemi med ukjent virus og uten vaksine. 

o ROS-analysen skal videre opp i MBM OSU Beredskap før den presenteres 

i Kriseledelsen. 

o Det er laget en oversikt over nasjonale og lokale tiltak som er iverksatt 

gjennom pandemien. Fokus nå er å se på områder det skal prioriteres å 

jobbe videre med.  

o Vi vil fortløpende rapportere på dette arbeidet. Det er satt opp korte 

møter fremover. Arbeidsmengden for kommuneoverlegen og 

smittevernoverlegen må hensyntas.  
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Innmeldte saker: 

• Status fremdrift vaksinering, herunder gjestepasienter og andre årsaker 

som påvirker status 

o Kommunen mottar mange henvendelser fra innbyggere som venter på 

tur. Det er en realitet at vi ligger noe etter nabokommuner. 

Blant årsakene er: 

1. Det er høy andel som vaksinerer seg 

2. Kommunen har brukt mye tid på nå alle innbyggerne med tilbud om 

vaksine 

3. Fastleger vaksinerer gjestepasienter. Det er registrert 132 000 

personer over 18 år som tilsier 25 000 mer enn egne innbyggere i denne 

gruppen. Dette betyr høy andel gjestepasienter. 

4. Kommunen har vaksinert en høy andel kritisk helsepersonell 

 

o Det vil bli utarbeidet et notat til BIOM og FSK som vil tydeliggjøre disse 
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sammenhengene. 

 

• Mulig frempek på organisering av vaksinering i sommer 

o Det ble vist til endring i vaksinestrategien ved at kommunen vil motta 40 

% flere doser og ikke 60 % som tidligere varslet. 

o Fordelingsnøkkelen er utydelig. Det er utfordrende med stadig endringer 

i vaksineringsstrategien, noe som medfører uforutsigbarhet i innkalling 

til vaksinering. FHI lover et varsel om leveranse en og en halv uke i 

forkant. 

o Kommunen vil be om et snarlig møte med FHI for å synliggjøre 
kommunens behov for antall vaksiner for å kunne nå regjeringens mål 
om at alle voksne over 18 år skal være vaksinert innen uke 28, med 
minimum første dose, men det vil kreve at kommunen mottar 
tilstrekkelig antall doser. Dette basert på gjenstående uvaksinerte. 
 

o Målsettingen er at kommunen kan innkalle 70 % med god varslingstid, 

og øvrige kunne innkalles med kortere varslingstid. 

o Kommunen må få avklart med FHI, på bakgrunn av antall innbyggere, at 

kommunen vil ha behov for 15 000 doser  

o Det vil bli sett på en mulig løsning for at innbyggerne kan henvende seg 

om når de kan være tilgengelige i løpet av sommeren. 

o En x-faktor er også vaksinering av studenter som kommer hjem til 

Bærum for sommeren. 

o Det er viktig å ha innbyggerne i sentrum og skape forutsigbarhet for den 

enkelte gjennom sommeren. 

 

• Lokal forskrift – videre gjenåpning 

o Det skal lages en tydelig gjenåpningsplan.  

o Kommuneoverlegen er tydelig på at vi må tåle noe variasjon i 

smitteutvikling pga russefeiring og gjenåpningstiltak. 

o Det gjennomføres lettelser på lokalt og nasjonalt hold fra lørdag 22. mai 

til og med i morgen fredag 28. Mai. 

o I FSK 21.5.2021 ble bl a følgende åpninger vedtatt i påløpende uke 

o Fra lørdag 22. mai klokken 00:01:  
o Treningssentre åpnes for de som er bosatt i Bærum med Forsterkede 

krav til smittevernfaglig forsvarlig drift.  
o Voksne kan drive med innendørs egenorganisert aktivitet, som utøves 

individuelt eller i grupper på inntil 4 personer med god avstand i 
idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg.  

o Museer åpnes for publikum. Det innføres samtidig forsterkede krav til 
smittevernfaglig forsvarlig drift.  

o Alle typer arrangementer blir tillatt, både ute og inne, men inntil videre 
med strenge antallsbegrensninger: Det er særlige unntak for 
begravelser, barnekohorter og kultur- og idrettsarrangementer der 

 

 

Kristin Nilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bente R. 

Herdlevær 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bente R. 
Herdlevær 



 

 

utøverne er barn og ungdom under 20 år.  
o Fra onsdag 26. mai kl 12:00:  
o Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke alkohol i henhold til 

gjeldende nasjonale regler (skjenkestopp kl. 22:00, krav om 
bordplassering og matservering, jf. Covid-19-forskriften § 14a). 

o Fra fredag 28. mai kl 00:01:  
o Bassenger og svømmehaller åpnes for vanlig svømmetilbud til de som er 

bosatt i Bærum. Det innføres samtidig forsterkede krav til 
smittevernfaglig forsvarlig drift.  

o Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og 
underholdningssteder åpnes for arrangementer med inntil 20 tilskuere. 

o På bakgrunn av dette vedtaket slutter kriseledelsen seg til 
kommuneoverlegens anbefalinger i notat av 26.5.21, herunder: 

o Den gradvise og forsiktige tilnærmingen synes å ivareta 
nødvendig trygghet, og det tiltaksnivå som følger av 
formannskapets vedtak 21.5.2021 bør få virke i 2-3 uker før 
videre åpning vurderes. 

 

• Streik – informasjon 

o I trinn en er 409 medarbeidere som er tatt ut i streik fom 27. mai. I 

tillegg er det tatt ut ansatte i videregående skoler. 

o Det er uforutsigbart hvilke konsekvenser det får for kommunen ved en 

evt. opptrapping og i fht varighet av streiken. 

o Kommunalsjef Helse og sosial Grete Syrdal vil rapportere til 

statsforvalteren daglig hvilke konsekvenser streiken medfører ifh til liv 

og helse. 
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Saker til oppfølging 

- 

 

5 Eventuelt 

- 

 

 
 
 


