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Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjent som det foreligger.
Godkjenning av referat fra møte 27. mai og referat fra ekstraordinært møte
31. mai
Begge referatene godkjennes som de foreligger.

Ansvarlig/Frist
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Orienteringer
Frantz L. Nilsen
• Statistikk – smitteutvikling – trend
o Det er en nedadgående trend nasjonalt og i Oslo, og man ser en
utflating i Bærum siste dager.
o Kommuneoverlegen konkluderer med at Bærum er på risikonivå 2 på
bakgrunn av smitteutviklingen, andel ukjent smittekilde og antall
innleggelser på sykehus.
o Det er fortsatt ikke utbrudd blant russen i Bærum, men noe spredt
smitte, og blant ungdom som har tilknytning til russen. De defineres
som nærkontakter. På bakgrunn av dette vil ikke kommuneoverlegen
stanse russefeiringen i Bærum slik de har gjort i Oslo.
o Antall nye smittede i uke 21: 41
o Gjennomsnittlig er 2 nye innlagt på Bærum sykehus siste 14 dager.
o Mest smitte blant barn og unge. Størst andel smittede i aldersgruppen
0 – 19 år og 40 – 49 år. Fortsatt lite smitte blant eldre.
o De siste 4 ukene er i gjennomsnitt 44 % antatt smittet gjennom
nærkontakt i husstand, og 7 % ukjent smitte.
o Antall testet i uke 21: 5299, i snitt testes 757 per dag. Økt testing
antas å skyldes russ og økt sosial aktivitet.
•

Kristin Nilsen
Pandemigruppen
o Kun 2 nye smittet i går. Gjennomsnittet er på ca. 8 smittede per dag
siste 14 dager
o Andel smittede 90/100 000 siste 14 dager.
o De siste dagene har det blitt testet over 900 daglig.
o Vi ligger høyt på dekningsgrad vaksinering: Totalt sett i gruppene 1 -7
er 92 % vaksinert.
o Det er færre antall smittede tjenesteutøvere og kun 1 smittet beboer i
samlokalisert bolig.

•

Bente R.
Operative fellestjenester
o Det er jobbet med akuttløsning for karantenehotellene. Pålegget er Herdlevær
ikke kommet, det forventes denne uken. Saken forts. under punkt 3.
o Vaksinesenteret: det jobbes med tilstrekkelig kapasitet i
sommersesongen og kapasitet i forhold til forventet økte leveranser
av vaksiner.
o Vaksinasjonsløsningen er klar, og det samarbeides med Adecco om en
liten film om vaksinering.
o Booking-løsning vil være ferdig 15. juni, og den digitale løsningen
integrerer alle systemer knyttet til vaksinering (pakkeløsning).
Løsningen kan tas i bruk av flere kommuner.
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•

Lisa Bang
Kommunikasjon
o Det jobbes med en kommunikasjonsplan for sommervaksinering.
Planen vil bli presentert når den er klar.
Formålet er å skape god forutsigbarhet for innbyggerne.
o Det er færre henvendelser på e-post Koronahenvendelser.
o I morgen skal helseambassadørene ha stand i Sandvika med mye godt
informasjonsmateriell på 13 språk.
o Det jobbes fortsatt med kampanje ifh til TISK .

•

Kontinuerlig forbedringsarbeid
o Arbeidet med Covid 19 ROS-analysen er satt noe på vent pga arbeid
med karantenehotell. Det er planlagt nytt møte for videre arbeid.
o Det er igangsatt et arbeid for å se på organisering av
pandemigruppen og tilhørende grupper.
o Kommunalsjef Helse og sosial Grete Syrdal blir leder av
pandemigruppen når kommunaldirektør Velferd slutter.

Kristin Nilsen

Innmeldte saker
•

Kristin Nilsen
Møte med FHI 1.6.2021
o Geir Bukholm og fagansvarlig for vaksinasjon var til stede i møtet med
kommunen. Kommunen synliggjorde utfordringer knyttet til
uforutsigbarhet i leveranse av vaksiner for å kunne nå regjeringens
mål om at alle voksne over 18 år skal ha minimum fått 1. vaksine
innen utgangen av juli.
o Kommunen orienterte om at det ikke er kompensert for den høye
oppslutningen på 92 % vaksinerte, demografi og antall gjestepasienter
hos fastlegene. Dette er medvirkende årsaker til at kommunen må få
økt leveranse for å imøtekomme regjeringens mål.
o Kommunen kan ikke bistå andre kommuner med vaksinering, slik vi er
forespurt om så lenge vi ikke får tilstrekkelig doser til å oppnå
regjeringens målsetting
o Kommunen er avhengig av tilstrekkelig leveranser for å gi alle
Bærumsinnbyggere over 18 år tilbud om dose en innen utgangen av
juni.
o Det vil bli et oppfølgingsmøte med FHI.
o I nytt møte med FHI må det understrekes behov for økt leveranse til
hele landet.
o Varaordfører ønsker en plan for vaksinering av aldersgruppen under
18 år med underliggende sykdommer.

Kristin Nilsen
•

Vaksinering, sommervaksinering
o Bærum kommune skal videreføre strategien med å ta kontakt med
innbyggerne med tilbud om vaksine. Gjennom sommeren. Strategien
bidrar til effektiv vaksinering og at ingen doser går til spille.
o Kommunen skal sende ut invitasjoner til innbyggere, tilsvarende 80 %
av tilgjengelige doser for fire uker ad gangen. Det vil imøtekomme
innbyggeres behov for forutsigbarhet og kommunens behov for å
planlegge.

•

Informasjon om utslipp ved Båtstøjordet på Høvik 2. juni og
oppfølgingstiltak
Arthur Wøhni
o Tjenesteleder Vann og avløp Knut Bjarne Sætre orienterte om utslipp
ved Båtstøjordet på Høvik.
o Badevannskvaliteten overvåkes av Miljørettet helsevern hver 14 dag.
o Det er Vann og avløp som har ansvar for å følge opp
avløpssystemene.
o Fredag 28 mai ble det tatt vannprøver som ble analysert i løpet av
natt til lørdag. Lørdag ble det oppdaget en kloakkstopp som medførte
utslipp av spillvann ved Båtstøjordet.
o Det ble rekvirert spylebil og konkludert lørdag at det ikke var behov
for ytterligere arbeid. Onsdag formiddag ble det oppdaget ytterligere
en kloakkstopp, og etter drøfting med Miljørettet helsevern ble det
besluttet å varsles om utslipp onsdag ca. kl. 15.00. Det ble anbefalt å
ikke bade på den aktuelle stranden ved Båtstøjordet.
o Det ble avdekket enda en feil, og man anbefalte å ikke bade før fredag
ettermiddag.
o Det tas nye vannprøver i dag torsdag 3/6, og det gjøres rørinspeksjon
på hele feltet.
o Kommuneoverlegen støtter at man må ha lav terskel for å varsle om
kvalitet på badevannet. Det bør varsles om at det minst må gå et døgn
etter utslipp før det anbefales å kunne bade.
o Beredskapsansvarlig foreslo at Vann og avløp varsler Kriseledelsen via
CIM ved senere hendelser.

•

Status karantenehotell
o Kommunen har ennå ikke fått pålegg fra SFOV, men det forventes at
Bente R.
det kommer denne uken.
Herdlevær
o Denne uken har vi iverksatt en akutt og midlertidig løsning for
Brita
karantenehotell ved Thon Hotel Oslofjord og Quality Hotel Expo på
Fornebu.
o Det er startet planlegging for en mer permanent rigg rundt

o

o
o
o
o
o
o
o

karantenehotell, som er forventet å bli ut året.
Vi har gjort midlertidige avtaler med hotellene, med vektertjenestene,
etablert løsning med en mailadresse for koordinering (kommunalt
team) for spørsmål og svar.
Vi jobber med å etablere løsning for testing, i tillegg må vi se på
hvordan smittesporing skal følges opp. Kommunens ansvar.
Smittesporere benyttes som kommunens stedlige representanter.
Det er viktig å få avklar varighet i akuttpålegget.
Per nå er det Avinor som har ansvar for transport av karantenegjester
til hotellene. Det må avklares om dette videreføres.
Bente R.
Kommunen må kontraktfest avtale med hotell.
Herdlevær
Kommuneoverlegen påpekte at det må være gode rutiner for de som
skal være i karantene og isolasjon.
Det er viktig å avgrense kommunens rolle og ansvar og bidra til at det
etableres felles rutiner som alle følger. SFOV vil bli utfordret på dette.

4

Saker til oppfølging
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Eventuelt
•

Bente R.
Revisjon lokal forskrift
Herdlevær
o Kommunedirektøren legger opp til ny revisjon av lokal forskrift i
formannskapet 16. juni.
o Det vil også ses på en mulig gjenåpningsplan fra 15. juni.
o Dersom risikonivå 2 opprettholdes gjennom sommeren vil behovet for
lokal forskrift vurderes å bli videreført.
o Lokal forskrift i Oslo har en plan for gjenåpning trinn 2 gjeldende frem
til 10. juni, trinn 3 fra mandag 14. juni, avhengig av smittesituasjonen.
Dette innebærer at det vil bli ulik forskrift med Oslo frem til revidert
forskrift vedtas i formannskapet i Bærum.
o Kommunen er i god dialog med Asker for å være samstemt om lokal
forskrift og lettelser.

