
BÆRUM KOMMUNE 

STRATEGI- OG UTVIKLINGSENHETEN 
 

 

 

MØTEREFERAT Dato: 04.02.2021 

 Arkivsak: 21/46 
Kriseledelsen møtereferat 04.02.21 Journalpost: 21/21850  

 
   

 
 

 
Møtedato/sted:  4. februar 2021, digitalt Teams-møte 

 
Til: 
Arthur Wøhni kommunaldirektør for samfunnsutvikling Kommunedirektøren 
Bente Rudrud Herdlevær kommunaldirektør org., styring og utvikling Kommunedirektøren 
Brita Holmen spesialrådgiver,beredskapsansvarlig HR-direktør 
Frantz Leonard Nilsen kommuneoverlege Kommunalsjef helse og sosial 
Geir B. Aga kommunedirektør Kommunedirektøren 
Gunvor Erdal HR-direktør HR-direktør 
Kristin Nilsen kommunaldirektør velferd Kommunaldirektør velferd 
Lisa Bang kommunikasjonssjef Kommunikasjonsenheten 
Lisbeth Hammer Krog ordfører Politisk sekretariat 
Siw Wikan varaordfører Politisk sekretariat 

 
Til stede:  
Svein Finnanger 

 

 
Kopi til: 
Bente Skåret spesialrådgiver Politisk sekretariat 
Eirik Lindstrøm kontorsjef Politisk sekretariat 
Hilde Stranden Lystad spesialkonsulent Kommunedirektøren 
Ingrid E. Glendrange spesialrådgiver Strategi- og utviklingsenheten 

 
Neste møte/sted: 11. februar 2021, digitalt Teams-møte 

 
 
 
 
Referent: Ingrid E. Glendrange Ansvarlig/Frist 

1 Godkjenning av møteinnkalling og referat fra møte 28. januar 2021 
Møteinnkallingen godkjennes med følgende endring: 
Orientering fra møte om beredskap – ferdsel på fjorden tas før 
orienteringer. 
 
Møtereferatet godkjennes med følgende endring: 

• … «andre mutasjoner» endres til «andre varianter» 
 

 

2 Orienteringer 
 

 
 



 

 

Statistikk – smitteutvikling – trend 
o Smittetrenden er nedadgående men fortsatt variasjon i antall 

smittede per uke 
o Lokalt er det stabile smittetall, ved siden av det større utbruddet på 

Stabæktunet. 

o Lite smitte ved skoler og barnehager, de smittede er ikke smittet på 

skoler eller barnehager, derfor forsvarlig med gult nivå 

o Få innlagt på Bærum sykehus 

o Noe økning i smittetall i aldersgruppen 20 – 29 år 

o Snitt på tester per uke er ca 2500 

o Andelen testet positivt av alle som ble testet i uke 4: 2,7% 

o Totalt antall vaksinert per 3. februar, dose 1: 1671 dose 2: 351 

o Utført 1319 smittevernkontroller totalt 

o Kommuneoverlegen informerte om at forskriften er endret og 

kommunene har særskilt ansvar for tilsyn knyttet til reisekarantene 

 
o Pandemigruppen 

o 12 nye smittede denne uken, totalt antall smittede: 1807 

o To er innlagt på Bærum sykehus med Covid-19 

o Et vaksineteam har vaksinert risikogruppe 1, disse er snart ferdig 

med dose 2 

o BHTJ skal vaksinere definert kritisk helsepersonell  

o 20 fastleger vaksinerer sine pasienter i risikogruppe 2 denne uken 

o Det er etablert mobilt test-team for de som ikke kan møte fysisk 

o Massevaksinering forventet oppstart uke 7 i Bærum idrettspark 

o Det er uforutsigbart når det gjelder vaksine-leveranse til 

kommunene per uke 

o Smitte i tjenestene: totalt 6 dødsfall på Stabæktunet, 19 beboere 

med registrert smitte og 22 medarbeidere. Krevende situasjon men 

har kontroll 

 
o Operative fellestjenester 

o Presentasjonen legges i Teams 

o Det er store utfordringer, både i fht lederstøtte, vaksinering og 

personell til teststasjonen 

o Kommunen har utviklet et dashbord som viser smitteutvikling, 

tilgjengelig på kommunens nettsider 

o Det er utarbeidet digital systemstøtte for massevaksinasjon. 

Kommunen går for Bærum-plattformen på bakgrunn av: 

o Sikkert system 

o fleksibelt system 

o minimere dobbeltarbeid 

o effektiv ressursbruk 

Frantz L. Nilsen 
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o teknisk kompleksitet 

Løsning på plass senest uke 7. 

 
o Kommunikasjon 
o Vaksinasjon, to medarbeidere følger opp informasjon, brev og 

SMSer til befolkningen 
o Utarbeide informasjon til fremmedspråklige og personer med 

psyksik utviklingshemming med bla film 
o Beskrivelsen av bivirkninger på vaksine som står i Bæringen vil bli 

rettet opp, etter innspill fra legemiddeltilsynet 

 

 
 
 
 
Lisa Bang 

3 Innmeldte saker 
 
Orientering fra møte om beredskap - ferdsel på fjorden 
o Møte på bakgrunn av stor utfart på fjordisen  
o Asker og Bærum brann og redning, Asker og Oslo kommuner, Oslo 

politidistrikt og Politi Vest, OBRE 
o Gjennomgang av forebyggingstiltak 
o Fordeling av ansvar og roller 
o Det er behov for å merke bedre hva som er de trygge områdene 
o Brann og politi har god beredskap 
o Kommunene trenger kontaktpunkt inn mot politiet og brann 
o Kommunene skal ha beredskap for ferdsel på fjorden 

o Hva skal kommunen gjøre før helgen? 
▪ Røde Kors på isen 
▪ Tydelig informasjon til befolkningen 
▪ Kommunal beredskap og kontaktpunkt 

Brita og Svein avklarer og avtaler med Bærum Røde kors, og avklarer 
kommunens beredskap gjennom helgen. Denne informasjonen deles 
med nødetatene. 
 

 
 
Brita Holmen 
Svein Finnanger 

4 Saker til oppfølging 
- 

 

5 Eventuelt 
- 

 

 
 
 


