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Referent: Hilde Stranden Lystad Ansvarlig/Frist 

1 Godkjenne møteinnkalling og dagsorden 

Godkjent. 

Godkjenne referat fra møte 29. april og ekstraordinært møte 5. mai 

Godkjent 

 

 

2 Orienteringer 

• Statistikk – smitteutvikling – trend uke 17 

o 8 nye innleggelser på Bærum sykehus siste 14 dager, en god indikasjon 

på lavere smitte. 

o 7 er innlagt på Bærum sykehus per 5. mai. 

o Antall nye smittetilfeller i uke 17: 53, 11 nye smittede siste døgn. 

 

Frantz L. Nilsen 

 

 

 

 



 

 

o Størst andel smitte i aldersgruppen 5-14 og 25-34. 

o Barn og unge er ikke drivere av smitten. 

o Fortsatt lite smitte blant eldre. 

o Antall tester uke 17: 2393, i snitt 341 tester per dag. 

 

• Pandemigruppen 

o Litt under 9 smittede i snitt per dag siste 14 dager. 

o 98/100 000 smittede siste 14 dager. 

o 1 dødsfall relatert til Covid 19 i dag, totalt 42 døde. 

o Kommunen vil levere ut en tilpasset «party-kit» til russen, og legge til 

rette for hyppig testing.  

o Seniorsentrene vil åpnes gradvis fra midten av mai. 

o Det er en gjennomgang av besøksrutiner i sykehjemmene. Vi følger 

nasjonale retningslinjer, men ser på om vi er samstemt med Oslo. 

o Det fungerer godt med vaksinering på vaksinesenteret, mange positive 

tilbakemeldinger.    

 

Vaksinering: 

o De over 65 år og de i risikogruppen er 90 % vaksinert. 

o De over 55 i risikogruppe er 80 % vaksinert. 

o De over 45 år og de fra 18 år i risikogruppe er påstartet vaksinering.     

o Det er ønskelig å få en oversikt over hvor mange gjestepasienter som er 

vaksinert i Bærum. 

o Helsepersonellandelen er på ca 10 % i ny prioriteringsoversikt. 

o Kommunen må prioritere dose 2 på helsepersonell som fikk første dose 

med AstraZeneca. Tannhelse og BPA blir derfor noe utsatt. 

o Det er startet planlegging for vaksinering gjennom sommeren. Det er 

krevende både for innbyggerne og bemanning pga kort varsel om 

vaksineringstidspunkt. HDIR vil ta dette videre med FHI. 

 

• Operative fellestjenester 

o God kontroll på rekruttering, bemanning og ressursallokering. 

o Smittesporingsløsningen er tatt i bruk og dashbordet kan reetableres 

o Det ble presentert situasjonskart med skisse for planlagt drop-inn 

teststasjon i EL10/Sandvika. 

o Det jobbes med en løsningsbeskrivelse for massebookingsløsningen og 

optimalisering av arbeidsprosessen. 

o Det meldes stadig inn behov for forbedringer innen IT-systemene i TISK, 

noe som kan medføre forsinkelser på øvrige IT-prosjekter. 

 

• Kommunikasjon 

o Fokus på sommervaksinering – «hva gjør man i juli». 
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o Fokus på informasjon til grupper i befolkningen som fremdeles venter 

på vaksinering. 

o 17. mai, fortsatt uavklart hva det kan legges opp til, avhengig av hvilket 

tiltaksnivå kommunen blir satt på, og eventuell revidering av lokal 

forskrift. 

o Innspill fra varaordfører vedr. hvordan kommunen kan møte 
innbyggeres behov for kommunikasjon med kommunen. Viktig at 
kommunen saksbehandler og besvarer henvendelser fra innbyggerne 
skriftlig.  

 

• Kontinuerlig forbedringsarbeid 

Saken utsatt til 20. mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Nilsen 

3 Innmeldte saker 

• Videreføring av tiltaksnivå / revisjon av forskrift 
o Bærum kommune viser til møte med statsforvalter i går. Bærum 

kommune formidlet i formiddag til statsforvalter kapt 5 C og regulering 
i lokal forskrift. Dette tiltaksnivået er avstemt med 
kommuneoverlegens anbefaling. Alternativt kan kommunen videreføre 
kapt 5B + LT, som Drammen og Lier i samme periode 

o Regjeringen vil legge frem nye tiltaksnivåer i pressekonferanse fredag 7. 

mai. 

o Kriseledelsen må vurdere revidering av lokal forskrift på bakgrunn av 

tiltaksnivå anbefalt av regjeringen. 

o Eventuell revidering av forskrift må gjøres i perioden mandag til onsdag 

i uke 19, og legges frem for formannskapet 12. mai. 

 

• Gjenåpningsplan – veien videre 

o Kommunen avventer regjeringens vedtak fredag 7. mai og revidert lokal 

forskrift. 

o Saken settes opp i Kriseledelsen 20. mai 

 

• Videreføring av stengt rådhus 

o Gjeldende retningslinjer for rådhuset gjelder frem til 1. juni. 

o Nasjonal forskrift kapt 5B og 5C sier påbud om hjemmekontor.  

o Det er etablert et prosjekt «Tilbakeføring» som skal ivareta det 

psykososiale og praktiske forhold relatert til tilbakekomst på kontorene 

etter pandemien.  

o Eirik Lindstrøm kommer tilbake til Kriseledelsen med en konklusjon 

med tidspunkt for åpning av rådhuset. Administrasjonen vil ta sin 

beslutning for åpning av øvrige kommunale kontorbygg på bakgrunn av 

dette. 
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Herdlevær/ 
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4 Saker til oppfølging i Kriseledelsen 20. mai:  



 

 

 

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

smitte nasjonalt 

o Spørsmål til FHI: gitt dagens antall smittede, sitter FHI med kunnskap 

om hvor mange man kan forvente tester seg, ifb med at snart 1/4 del 

av befolkningen er vaksinert med dose 1?  

 

• Besøksrutiner ved sykehjem 

 

• Gjenåpningsplan – veien videre 
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Herdlevær / 

Kristin Nilsen 

5 Eventuelt 

• Henvendelse fra Stabæk fotball arrangement 

o Ved videreføring av 5B er det ikke aktuelt med tilskuere.  

Ved overføring til 5C, er det lokal forskrift med maks. 200 som gjelder. 

Endring i antall tilskuere må revurderes i lokal forskrift. Henvendelsen 

besvares av administrasjonen. 

 

• SIAN har meldt at de vil ha koranbrenning mellom 8. og 14. mai på ulike 

steder innenfor Oslo politidistrikt. 

 

• Kommende møter i Kriseledelsen:  

o Neste ordinære møte er 20. mai. 

o Kriseledelsen har beredskap ifh til ekstraordinært møte fredag 7. mai, i 

forlengelsen av regjeringens pressekonferanse. 

o Brita kaller inn til ekstraordinære møter i CIM og i Outlook. 

 

 

Siw Wikan 

 
 
 
 


