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1 Godkjenne møteinnkalling:
Møteinnkallingen ble godkjent.
Godkjenne referat fra møte 21. januar:
Referatet ble godkjent.
Godkjenne referat fra møte 26. januar:
Referatet ble godkjent.

Ansvarlig/Frist
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Orientering fra:
•

Statistikk – smitteutvikling – trend
Frantz L. Nilsen
o Nedadgående smittetrend nasjonalt og lokalt, med en økning i uke 3
knyttet til pågående utbrudd ved Stabæktunet
o Nye smittetilfeller uke 3: 70 totalt, 18 flere enn i uke 2
o Totalt antall koronarelaterte dødsfall: 34
o 49 % er smittet av nærkontakt i privat husstand, 17 % har ukjent
smittekilde
o 12 % er trolig smittet etter reise i utlandet, 12 % sannsynlig smittekilde
i sykehjem
o 2536 er testet i uke 3
o Andel testet positivt i uke 3: 2,7 %. Utviklingen viser en nedgang i andel
positive tester siste fire uker
o Totalt antall vaksinerte per 24. januar: 1469
o Det er utført 1147 smittevernkontroller siden november. Det er
serveringsstedene og arrangementer som har utfordringer med å
overholde avstandskrav

•

Pandemigruppen
Kristin Nilsen
o Det er totalt 1487 smittet i Bærum kommune
o Ingen innlagt på Bærum sykehus
o Analysekapasitet på OUS og Vestre Viken er fulgt opp, de fleste svar gis
inne ett døgn, noen innen to døgn
o Stabæktunet: 14 ansatte smittet (1 ny), 25 beboere smittet (3 nye),
smitte fra nærkontakter, det er ikke påvist mutert UK-virus
o Lite smitte i skoler og barnehager

•

Operative fellestjenester
o BIP-hallen er valgt som lokasjon for massevaksinering. Det jobbes
videre med planlegging herunder bemanning og rigging.

Gunvor Erdal

•

Kommunikasjon
o Viderefører arbeidet med informasjon rundt vaksinering og
smittesituasjon.

Lisa Bang

Innmeldte saker
•

Mobilitetsdata, presentasjon v/ Stein Erik Skilhagen
Stein Erik
o Statistikk er hentet fra Telia, og viser tall for alle mobilbrukere i Bærum Skilhagen
kommune og følgene som kom av nasjonale tiltak etter 23. januar,

o
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samt mobilitet fra Nordre Follo og områdene rundt.
Presentasjonen vil legges i Teams, Kriseledelsen.
Dashbord med smittetall er planlagt klart for publisering 1. februar.
Viser bl.a. antall smittede, sted, fordeling på kjønn, alder mv.

•

Møte med statsforvalteren 28.01.21, oppsummering etter møtet
o Tema som ble løftet av Bærum kommune i møtet: mobilitet, VGS,
treningssentre for egne innbyggere, sårbare grupper
o Kriseledelsen må ta stilling til om Bærum kommune fortsetter i
randsone 2 og forholde seg til nasjonal tiltakspakke for sone 2.
o Det skal vurderes videreføring av lokal forskrift med en avklaring der
det er avvik mellom nasjonale tiltak og lokal forskrift; spesielt mot
treningssentre for egne innbyggere og sårbare grupper (voksne).
o Utfordrende for det lokale næringslivet å videreføre tiltak ifh til
kjøpesentre. Dette må ses opp mot mobilitet.
o Regjeringen forventes å komme med ny vurdering av nasjonale tiltak
lørdag formiddag.
o En utfordring for sårbare grupper at sentrale beslutninger forstås og
praktiseres ulikt. Fontenehuset, Frelsesarmeen, Villa Valle og Gatelaget
har lagt ned sine aktiviteter. Sårbare grupper skal skjermes, ansatte
som møter disse gruppene skal ikke jobbe på hjemmekontor.

•

Tilbakemelding fra FHI på genomsekvensering
o Bærum kommune har nå fått tilbakemelding fra FHI om de seks testene
fra Stabæktunet som er blitt undersøk. Det er ikke påvist mutert UKvirus i analysesvarene.
o FHI fortsetter sitt analysearbeid og gjør en helgenomisering for å kunne
avdekke eventuelt andre varianter
o Må ha beredskap ifh til at det vil komme nye prøvesvar som kan
medføre behov for endringer i tiltak
o Det er satt opp egen nettside for informasjon til berørte ved
Stabæktunet

Saker til oppfølging
Eventuelt
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