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Neste møte/sted: 10. desember klokken 11.00 / Digitalt Teams-møte
Referent: Ingrid E. Glendrange
1 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møte 26. november
Til dagsorden: Starter med punkt 3 etter gjennomgang av referat.
Møteinnkalling godkjennes.

Ansvarlig/Frist

Referat fra møte 26. november godkjennes.
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Orienteringer – PUNKTET UTGIKK
Pandemigruppen
Fellestjenester
Kommunikasjon
Statistikk – smitteutvikling og trend

Kristin Nilsen
Bente R. Herdlevær
Lisa Bang
Frantz L. Nilsen
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Innmeldte saker
Presentasjon av ROS-analyse – digitale sårbarheter, ved Trond Sundby,
fagansvarlig informasjonssikkerhet
• Koronapandemien utfordrer kommunens digitale systemer, og
anskaffelse av nye systemer for å håndtere pandemien
• Kartlegging av kommunens systemer og tilgjengelighet må
videreføres for å bli mer robust mot trusler, etablering av nye
systemer, personvern og berdskap
• Kommunestyret inviterer Trond Sundby til å presentere temaet
3. Februar 2021
Overordnet ROS-analyse covid-19
• Det er gjennomført overordnet ROS-analyse som skal danne
grunnlag for risikovurdering av ulike områder for å kunne
håndtere pandemien

Brita Holmen

Bente R. Herdlevær

Orientering om videreføring og revisjon av lokal forskrift
• Orientering om arbeidet, utredning og drøfting av punkter i
forskriften
• Kommunedirektørens innstilling: videreføring av lokal forskrift
innenfor dagens ramme, med to endringer:
o Forbud mot innendørs trening og fritidsaktiviteter for
unge 13-19 år
o Adgang til innendørsaktiviteter for personer med
funksjonsnedsettelse og andre sårbare grupper
• Endringene trer i kraft 7. desember kl. 00.01
• Hvis mulig med hensyn til eventuelt nye nasjonale retningslinjer
og retningslinjer i Oslo kommune, behandles ny revisjon og
videreføring i formannskapet 16. desember, alternativt 18.
desember
Presentasjon av prognoser og mobilitetsdata, ved Stein Erik Skilhagen
• De reelle smittetallene ligger vesentlig under prognosene fra FHI
• Kommunen har inngått avtale med Telia for å få tilgang til
mobilitetsdata
• Analysedata og statistikk gir godt grunnlag for videre vedtak som
skal fattes
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Saker til oppfølging
• Orientering om hurtigtester, 10. desember
• TISK-beredskap i jule- og nyttårsperioden
Eventuelt
-

Kristin Nilsen
Kristin Nilsen

