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Møtedato/sted:  7. januar / 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 
 
Forfall: Frantz L. Nilsen 
 
Også til stede: Bjørg Dysthe, 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: 14. januar 2021, klokken 11.00, digitalt Teamsmøte 
 

Referent: Ingrid E. Glendrange Ansvarlig/Frist 

1 Godkjenning av innkalling og møtereferat fra møte 17. desember 2020 
Orientering om kvikkleireområder flyttes til punkt 2, samt nytt punkt 
under eventuelt. Innkallingen godkjennes med disse endringene. 
 
Møtereferatet godkjennes med følgende endringer: 
Kriseledelsen orienteres gjennom jule- og nyttårstiden etter møter i 
Pandemigruppen og dersom utviklingen i smittesituasjonen endres. I 
tillegg orienteres kriseledelsen daglig om status gjennom jule- og 
nyttårstiden. 
 
 

 



 

 

2 Orienteringer 
 
Pandemigruppen 

• Det er store variasjoner i antall smittede fra 3-21 per dag, 
gjennomsnittlig 10, 5 smittede daglig 

• Testaktiviteten er redusert i siste halvdel av desember, andelen 
som tester positivt er høyere - tilsvarende risikonivå 4.  

• Bakgrunnen for rødt tiltaksnivå i barnehage og barneskole er at 
Bærum kommune ligger på risikonivå 4, mange barnehager og 
skoler er involvert med nærkontakter (26 skoler + 18 
barnehager). Hver klasse er definert som kohort. I barnehage er 
det redusert åpningstid. 

• Smitte gjennom julen er knyttet til juleselskaper, nærkontakter 
og smitteutbrudd i vintersportssteder. 

• Vaksinering er i gang: 114 personer ble vaksinert 6. januar 

• Prioritert helsepersonell vaksineres fra neste uke 

• Vi har mottatt 355 vaksiner denne uken, og får 285 vaksiner 
neste uke 

 
Fellestjenester 

• Presentasjon av status fra teamene 

• Det har vært god kontroll gjennom julen i forhold til lederstøtte 
og bemanning 

• Det utvikles digitale løsninger for å kunne håndtere pandemien 
og utfordringer knyttet til vaksinasjon 

• Det jobbes med dashboard tilgjengeliggjort for alle tilknyttet 
pandemien og smitteutvikling, ferdig i slutten av januar 

• Lokal forskrift vil bli revidert, mer informasjon om dette kommer 
i neste møte i kriseledelsen. Det forventes vedtak i 
formannskapet 27. januar. 

 
Kommunikasjon 

• Det har denne uken vært behov for informasjon og å besvare 
spørsmål om nye nasjonale tiltak 

• Det jobbes med informasjon tilknyttet massevaksinering 

• Nytt testtilbud på Rykkinn fom. Mandag 18. Januar. 

• Det utarbeides informasjon på polsk til arbeidsgivere som har 
polske arbeidstakere 

 
Statistikk – smitteutvikling – trend 

• Det har vært en utflating av antall smittede i uke 51-53 

• Det er påvist 4 nye tilfeller av mutert virus fra England 

• Det er en økende andel ukjent smitte: 23 prosent ukjent smitte. 

50 prosent av de smittede smittes av nærkontakter og i egen 

husstand 

• Det er flest smittede i aldersgruppene 20-29 år og 50-59 år 

• Det er gjennomført 950 smittevernkontroller siden midten av 
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november. Serveringsstedene sliter med å overholde 

avstandskrav. Butikkene overholder krav, men det er vanskelig å 

ha kontroll og overholde tiltak i fellesarealer på kjøpesentre 

• Vi ser en økning av importsmitte ifb med pålagt testing 

• Det er viktig å agere med tiltak selv om smitten vises som lav, vi 

antar dette kommer av færre testet 

• Kommunen vurderer kommunikasjonstiltak i forbindelse med 

vinterferien 

 
Orientering: Oversikt over kvikkleireområder i Bærum, og videre 
oppfølging 

• Kommunen har 37 områder med kvikkleire, kun ett område er 
klassifisert som høy fareklasse 

• Det vurderes å gjøre grunnundersøkelser av områder med 
risikoklasse 3 

• I de fleste områdene i Bærum er det lite erosjon fra vassdrag. Det 
vurderes likevel å kartlegge erosjon på nytt, og eventuelt gjøre 
tiltak 

• Kommunen er i dialog med FAU ved Hammerbakken skole 
vedrørende et område på Bryn hvor det ikke er gjennomført 
grunnundersøkelser 
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3 Innmeldte saker 
 
Rødt tiltaksnivå i barnehage og barneskole 

• Det vises til notat «Nivåinndeling av smitteverntiltak» og 

plakatene om trafikklysmodell fra Utdanningsdirektoratet 

• Kommunen opprettholder rødt nivå på barneskoler og 

barnehager for å ha forsvarlig drift 

• Ved rødt nivå er kohortene mindre, noe som medfører at færre 

personer totalt sett må i karantene/være hjemme dersom det 

oppstår smitte 

 
Prioritering av vaksinering av helsepersonell 

• Det vises til notat «Beslutningsnotat for prioritering av 

helsepersonell for koronavaksinering» 

• Det er et dilemma at man risikerer noe grad av bivirkninger ved 

vaksinasjon, og derfor må unngå å vaksinere større 

personalgrupper ved samme tjenestested samtidig 

• Det er viktig at man sikrer medvirkning fra hovedtillitsvalgte i NSF 

og vernetjenesten med deltagelse i operativ gruppe som 

utarbeider vaksinasjonsplan 

 
Massevaksinering og bruk av idrettshaller 
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• Det vises til notat «Lokaler for massevaksinering mot 

korona/covid-19» 

• Folkehelsekontoret har vurdert ulike lokaler for gjennomføring av 

massevaksinering for den voksne befolkningen som bor og 

oppholder seg i Bærum 

• Medvirkning: Det vil bli gjennomført et møte med Bærum 

idrettsråd og saken tas opp i MBM OSU Beredskap 

• Det avgjørende for fremdriften og logistikk på vaksinasjon er 

tilgangen på vaksiner 

Konklusjon: Notatet bearbeides i tråd med føringer, og 

presenteres i møte med ordfører og varaordfører tirsdag, før det 

orienteres i Formannskapet onsdag 

 

4 Saker til oppfølging 
- 

 

5 Eventuelt 
 
Fastlegene og oppsigelser 

• Det vil bli gitt en muntlig orientering i Formannskapet 13. januar 

og Hovedutvalg for bistand og omsorg 20. januar med en kort 

status om konsekvenser for drift av legevakten og ivaretagelse av 

øyeblikkelig hjelpfunksjon 

 

Neste møte i kriseledelsen 

• Torsdag 14. januar kl. 11.00-12.30 

Tilleggsmøter i kriseledelsen utover ordinære møter 

• Møter i kriseledelsen gjennomføres første mandag etter 

gjennomført ferie eller helligdag 

• Etter vinterferien gjennomføres ekstraordinært møte i 

kriseledelsen mandag 1. mars 

• Etter påskeferien gjennomføres møte i kriseledelsen på første 

ordinære arbeidsdag, 6. april 

 

 

 
 
 


