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styring og utvikling 
Kommunedirektøren 

Brita Holmen spesialrådgiver,beredskapsa
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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 
 
Til stede:  
Tomasz Edsberg 
 
Kopi til: 
Bente Skåret spesialrådgiver Politisk sekretariat 
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Hilde Stranden Lystad spesialkonsulent Kommunedirektøren 
Tomasz Edsberg kommuneadvokat Kommuneadvokaten 
 
 

Referent: Hilde Stranden Lystad Ansvarlig/Frist 

 

1 Godkjenne innkalling og dagsorden 

Godkjennes. 

 

Godkjenne referat fra møte 22. april og ekstraordinært møte 22.april kl. 18:00 

Referatene godkjennes. 

 

 

2 Orienteringer  

• Statistikk – smitteutvikling – trend for uke 16 

o Det vises en nedadgående trend i smitteutviklingen for hele landet, inkl. for 

Bærum og Oslo. 

 

Frantz L. Nilsen 

 

 



 

 

o Antall nye smittetilfeller i uke 16: 129 

o Per 28. april er det 12 innlagt på Bærum sykehus. 2 innlagt siste døgn. 

o Andel ukjent smitte mellom 15-20 %. 

o Størst andel smittede i aldersgruppen 15-24 år og 25-34 år. 

o Fortsatt lite smitte blant eldre, og mindre smitte i de yngste 

aldersgruppene. 

o Fra uke 18 går skolene og barnehagene over til gult tiltaksnivå. 

o Fortsatt lav aktivitet på testing i uke 16, men noe høyere enn i uke 15 

o Andel tester totalt i uke 16: 2728, i snitt 389 per dag. 

o Bærum vurderes av kommuneoverlegen å ligge på risikonivå 3. 

 

• Pandemigruppen 

o Siste 14 dager ligger kommunen på 177/100 000 per 29. april. 

o Det pågår utprøving av hurtigtesting ved skolene nasjonalt. Det er tatt en 

beslutning i Pandemigruppen om å avvente.  

Det bør vurderes hurtigtesting av russ. 

o Det er gjort flere befaringer ifb med etablering av teststasjon i Sandvika. 

Har konkludert med at EL10 er best egnet. Foreløpig er behovet dekket 

med teststasjoner på Fornebu og Rykkinn. 

o Det er nye føringer fra FHI om å vaksinere inntil 10 % av kritisk 

helsepersonell. Det lages et oppdatert prioriteringsnotat. Ansatte i 

samlokaliserte boliger og BPA prioriteres. 

o Ansatte som har fått dose 1 med AstraZeneca vil få dose 2 med Moderna 

eller Pfizer.  

o Det planlegges en gradvis gjenåpning av seniorsentrene. 

 

• Operative fellestjenester 

o Avtale med ansatte fra Godthaab avsluttes 18. mai og erstattes av 

ressursallokeringsteamet og Adecco. 

o Bemanningssituasjonen er under kontroll og det er laget god plan for 

sommeren. 

o Elektroniske prøvesvar fra lab vil komme inn elektronisk i løpet av denne 

uken. 

o Utkast til SMS-løsning for smittesporerne er til gjennomgang hos 

kommuneoverlegene, og deretter vil det bli en gjennomgang med 

kommunikasjon og personvern. 

o Søknad om tilgang til vaksineinformasjon fra SYSVAK er sendt, og godkjent 

søknad kom 21. april. Arbeid med løsning kan starte. 

o Innkallinger via SMS`er fungerer greit. 

o MBM OSU Beredskap drøfter prioriteringsnotat om vaksinering av 

helsepersonell i dag 29. april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Nilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bente R. 

Herdlevær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Kommunikasjon 

o Fokus på informasjon og henvendelser vedr. forskriftsendringer 

o Aktivitet knyttet til 17. mai og russen.  

Lisa Bang 
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Innmeldte saker 

 

• Mobilitetsdata – presentasjon v/ Odd Landsverk 

o Presentasjonen legges på Teams Kriseledelsen. 

o Kriseledelsen ber om å få presentert tallene for fredag 30. april all den tid 

lørdag er 1. mai og butikkene stengt. 

o Kriseledelsen vil følge nøye med på data for mobilitet sett opp mot evt. 

smitteutvikling.  

o Viktig å ha fokus på tilsyn på kjøpesentrene. Kristin Nilsen kommer tilbake 

med en oppdatert rapport fra tilsynsvirksomheten. 

o Viktig at kommunen har dialog med senterlederne  

o Det avholdes møte med senterledelsen ved de to største kjøpesentrene i 

dag kl. 15:00. Følges opp av kommunaldirektør Samfunn. 

o Innbyggere melder inn bekymring om mye mennesker ved kjøpesentrene.  

 

• Evalueringsrapport FHI om stenging av skoler 

o Det ble vist til møte med statsforvalter om smitte og tiltaksnivå på skoler 

og barnehager. FHI`s rapport viser at det ikke er signifikant endring om 

skolene er stengt eller om de er på rødt tiltaksnivå. 

o Kommuneoverlegen mener man må grundigere inn i tallene som ligger bak 

rapporten. Det er viktig med et mer nyansert bilde enn det som fremstilles i 

rapporten. 

 

• Evaluering SIAN-markering 

o Det skal gjennomføres evaluering med politiet 30. april. 

o Kun syv ble innbrakt av politiet, hvorav en mindreårig. 

o Et godt samarbeid internt i kommunen, med politiet og frivillige gjorde 

dette til en vellykket gjennomføring. 

o Kommunedirektøren overbringer en stor takk for god håndtering til alle 

involverte. 

o Kommunikasjon vil ta med seg budskap fra denne markeringen inn i 

markeringen av 22. juli og terrorangrepet på Skui. 

o Langsiktig jobbing innenfor SLT og Utekontakten er svært viktige faktorer i 

forebyggingsarbeidet. 

o Politiet vil ta med seg læringspunktene fra dette samarbeidet i videre 

innsats ved kommende demonstrasjoner. 

 

 

 

 

Odd Landsverk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Nilsen 

Frantz L. Nilsen 

 

 

 

 

 

 

Arthur/Brita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Russ 2021 – retningslinjer og håndtering 

o Det er planlagt møtet mellom kommuneoverlegen og russen fredag 30. 

april kl. 13:00. Kommuneadvokaten deltar også. 

o Det er viktig å gi russen og foresatte forutsigbarhet. 

o Det må ses på FHI`s russeråd opp mot lokal forskrift. 

o Det er viktig med dialog med politiet og Oslo kommune om en samordning 

av regler og anbefalinger. Politiet etterlyser klare retningslinjer. 

o Det er også relevant å se på en samordning med Asker da det er russ fra 

begge kommuner på de samme bussene. 

 

• Unntak for innreiserestriksjoner – kommunens håndtering 

o Dette er en sektorovergripende ordning med unntak for 
innreiserestriksjoner for samfunnskritisk personell. Bærum kommune er 
med i ordningen fom forrige mandag. Informasjon om de ulike gruppene 
som omfattes ligger på Sjøfartsdirektoratets nettsider. 

 

• Forberede møte med statsforvalteren i dag kl. 16:30 

o Bærum kommune vedtok revidert lokal forskrift fredag 23. april. 

o Det er for tidlig å ha en ny revidering før vi har sett hvilke konsekvenser 

nytt tiltaksnivå og forskrift har fått for kommunen. 

o Kriseledelsen vurderer å dato for en mulig revisjon av lokal forskrift fredag 

7. mai.  

 

Tomasz Edsberg 

Bente R. 

Herdlevær 

Kristin Nilsen 

 

 

 

 

 

 

Bente R. 

Herdlevær 

Frantz L. Nilsen 

 

 

 

 

 

 

 

4 Saker til oppfølging 

 

• Gjenåpningsplan – veien videre 

Saken settes opp i neste møte. 

 

• FHI - orientering om oppdaterte prognoser, vaksine og høy andel ukjent 

smitte nasjonalt 

Saken settes opp i neste møte. 

 

• Kontinuerlig forbedringsarbeid  

Utsettes til møte 13. mai. 

 

 

Bente R. 

Herdlevær 

 

FHI/Bente R. 

Herdlevær 

 

 

Kristin Nilsen 

 

5 Eventuelt 

- 

 

 

 
 
 


