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Referent: Hilde Stranden Lystad Ansvarlig/Frist 

1 Ordfører innledet møtet med en orientering om helgens medietrykk. 
Det er viktig med faktisk og koordinert budskap til media og innbyggere. 
Kommunedirektøren deltar på alle møter i Pandemigruppen gjennom 
hele påskeuken. 
 
Godkjenne møteinnkalling. 
Godkjent. 
 
Godkjenne referat fra møte 25. mars 
Referatet sendes ut på e-post. Innspill sende Hilde/Brita med frist onsdag 
31. mars 
 

 

2 Orienteringssaker 
 

• Statistikk – smitteutvikling – trend 
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o Det ser positivt ut, det har vært en nedgang av antall smittede de 
siste dagene. Tall på mandager kan være usikre pga lavere testing i 
helgene. 

o Det er registrert 437/100 000 smittede de siste 14 dager. 
o Det er meldt under 30 nye smittede per dag siste to dager, lite smitte 

knyttet til ungdomsskole og VGS. 
o Ser mer smitte i lavere trinn på barneskoler 1-4. trinn og i 

barnehager. 
o Nå er det god kontroll på smittesporing. 
o 4 innleggelser siste døgn, 20 innleggelser siste 14 dager.  
o Det utføres fortsatt mange smittevernkontroller, også på personer i 

karantene og isolasjon.  
 

• Pandemi 
o 33 nye smittede fredag, 23 på lørdag, 29 på søndag, totalt 3087 

smittede. 
o Litt mindre aktivitet på testing gjennom helgen, 747 fredag, 589 

lørdag og 351 søndag mulig grunnet påskeferie. 
o 17 innlagt på Bærum sykehus + 1 på Kongsberg sykehus. 
o Vedtak vedrørende stenging/digital hjemmeundervisning fra 5. trinn 

vurderes fortløpende. Datagrunnlaget på onsdag legges til grunn. 
o Kommuneadvokaten vil ser på det formelle rundt oppheving av 

vedtak. 
o Kommuneoverlegen og kommunaldirektør har hatt møte med 

ansatte-representanter fra barnehagene. Det er svært krevende å 
overholde avstandskrav. Kommuneoverlegen vil lage et 
informasjonsskriv om smittevernfaglige tiltak. 

o Det jobbes med et dashboard som vil gi en oversikt over satte 
vaksiner, fordelt på doser og på de ulike aldersgruppene.  

 

• Operative fellestjenester 
o Det presiseres «en vei inn» til OFT: kontakte leder for OFT eller til e-

post IT-koronaberedskap@baerum.kommune.no  
o Det er utfordrende med tilstrekkelig tilgang på mobiltelefoner pga økt 

antall nyrekrutterte til smittesporing. 
o Det er god kontroll på bemanning og opplæring 
o Permitterte fra Godthaab Helse og rehabilitering starter opplæring 

med 1. pulje i dag, 2. pulje 2. april, 3 pulje 6. april. De første vil starte 
smittesporing på Skjærtorsdag. 

o Det vil kunne medføre overkapasitet på smittesporing gjennom 
påsken. Det er viktig at vi er rustet uansett for å være rustet til en 
eventuell økning i smitte. 

 

• Kommunikasjon  
o Tema markering 24. april vil trolig komme som en sak i Budstikka før 

påskehelgen. Kommuneadvokaten har utarbeidet et 
informasjonsskriv som vil bli publisert.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kristin Nilsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bente R. 
Herdlevær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa Bang 

mailto:IT-koronaberedskap@baerum.kommune.no


 

 

o Det jobbes for øvrig med hilsener og påskebudskap ut til 
befolkningen og medarbeidere. 
 

3 
 

Innmeldte saker 
- 

 

4 
 

Saker til oppfølging 
- 

 

5 Eventuelt 
 

• Redegjørelse for tidslinjen og kvalitet på det som ble kommunisert 
ut om vaksinering 

o De som fikk dose 1 for 4 uker siden ble satt opp til dose 2 i 
helligdagene påsken. Mandag 22. mars ble det besluttet at det ikke 
skulle vaksineres helligdager, men at all vaksinering av dose 1 ble 
gjennomført fra mandag til onsdag. De som opprinnelig var satt opp 
på dose 2 helligdagene, skulle få sin vaksine enten rett før eller rett 
etter helligdagene. 

o Kommunaldirektøren beklaget mangelfull informasjon til 
kriseledelsen, informasjonen kunne kommet tidligere.  
Kommunaldirektøren beklaget også at innbyggere fikk for sen beskjed 
om endret tidspunkt for vaksinasjon.  
Under halvparten hadde fått beskjed da møtet i Kriseledelsen ble 
avholdt, og kommunaldirektøren forsikret at det ble jobbet intensivt 
med å nå alle 

o Dette får ikke konsekvenser for planlagt vaksinasjonsprogram.  
De fleste har vært fornøyd med endret vaksinedato. 

o Kommunen skal sikre at dersom noen ikke har fått beskjed om endret 
vaksinasjonstidspunkt, og møter til første avtalt tid, vil de få sin 
vaksine satt på massevaksinasjonsstedet. 

o Kommunen må sørge for at budskap ut til media og innbyggere er 
koordinert og faktabasert. 

 

• Kriseledelsens beredskap i påsken 
Kommuneoverlegen vil onsdag 31. mars gjøre en ny vurdering av evt. 
oppheving eller videreføring av vedtak om stengte skoler/digital 
hjemmeundervisning. 

 
Dersom det blir aktuelt å innkalle til ekstraordinært møte onsdag 31. 
mars vil Kommunedirektøren kontakte Brita som innkaller via CIM 
med SMS og e-post. 
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