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1 Godkjenne innkalling 

Godkjent. 

Godkjenne referat fra møte 29. mars og 6. april 

Referat fra møte 29. mars godkjennes med innarbeidelse av innspill som 

fremkom i møtet fra varaordfører. 

Referat fra møte 6. april godkjennes som det foreligger. 

 

 

2 Orienteringer 

• Statistikk – smitteutvikling – trend, presentasjon for uke 13 

o Prognosene viser noe nedgang i antall smittede, men fortsatt en forventet 
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økning nærmere sommeren. 

o Antall nye smittede i uke 13: 236 

o Innlagt på Bærum sykehus per 7. april: 17, hvorav 3 siste døgn. 

o Totalt antall døde i kommunen er 41. 

o Størst andel smittede i aldersgruppen 0-9 og 10-19 år, hvorav 0-9 år står for 

45 % av tilfellene i uke 13. Det er en økning i aldersgruppen 30-39 år, mest 

sannsynlig er dette foreldre til barnehage og småskolebarn. 

o Fortsatt lite smitte blant eldre. 

o Vedtak om stengte skoler og digital undervisning opphører 9. april og går 

over til rødt nivå fra 12. april i henhold til kriterier fra FHI.  

o Antall tester i uke 13: 2949, i snitt testes 421 per dag. Testaktiviteten har 

gått vesentlig ned etter påske. 

o Andel positive av de som testes har gått opp. 

 

• Pandemigruppen 

o Totalt 3452 smittede per 8. april, 33 nye smittede i går. 
o Gjennomsnittlig 33,4 nye smittede per dag. 

o 17 innlagte på Bærum sykehus og 1 på Kongsberg sykehus. 

o Andel smittede av de som testes: er i gjennomsnitt 8 % siste 14 dager. 

o God kontroll på smittesporing, alle blir oppringt. Bemanning på mellom 30 

og 35 per vakt gjennom påsken. Det har vært utfordrende med mange nye 

ansatte på opplæring.  

o Totalt antall smittede medarbeider per 8. april er 14. 

o 1 smittet tjenestemottaker i ambulerende tjenester, og to innlagt på 

koronaenheten. 

o Ingen smittede i Helse og sosial. 

o En kommune har meldt inn til KS og FHI at fullvaksinerte beboere har blitt 

smittet og alvorlig syke og døde. 

o Totalt vaksineres 4856 doser i uke 14, og 4112 vaksinedoser i uke 15. 

o Status vaksinering: 1059 er vaksinert i gruppe 1, litt over 3000 i gruppe 2 og 

litt over 7000 vaksinert i gruppe 3. 

o Kommunen har startet vaksinering av gruppe 4 og 4B. 

o Viktig presisering til innbyggere at spørsmål om vaksinering rettes til 

fastlegene og ikke til kommunen. 

o Det sendes ut SMS-varsling til innbyggere i risikogruppe 4, hvor de må logge 

seg inn via ID-porten for å bekrefte timen innen 24 timer. Uten respons vil 

innbyggeren bli oppringt.  

 

• Operative fellestjenester 

o Det er ansatt mange nye mennesker til å bemanne smittesporing. Det har 

vært utfordrende med nye ansatte og samtidig opplæring. 

o Alle 25 fra Godthaab Helse og rehabilitering er på plass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristin Nilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bente R. 

Herdlevær 

 

 



 

 

o Tilbakekalling til ordinært drift for omdisponerte personell er startet.  

o Ny smittesporingsløsning er satt i produksjon 7. april. 

o Det jobbes med tilgang til ekstra lokaler og økt bemanning ifh innføring av 
rødt nivå i skolene. Det er viktig med tydelig og rask bestilling på behov. 

o Massevaksinering går som planlagt. 

o Kommunaldirektøren er i dialog med tillitsvalgte og vernetjenesten vedr. 

vaksinering av ansatte. Det skal gjennomføres ROS for grunnlag for 

prioritering av vaksinering av ansatte, etter dialog med organisasjonene. 

 

• Kommunikasjon 

o Det er stort trykk på Kommunikasjonsenheten. 

o Det jobbes med kommunikasjonstiltak mot ungdom, bla film med ordfører, 

plakat og et eget opplegg med kommuneoverlegen, som rettes mot 

ungdom i alder 17 – 23 år. 

o Det jobbes med informasjon ifh til bruk av munnbind i skoler og 

barnehager, og massetesting av eldre elever i skolen. 

o Det forventes mye spørsmål relatert til vaksinering og SMS til innbyggerne. 

o Det er mye uro forbundet med «hva som skjer etter 11. april». 
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3 Innmeldte saker 

• Konsekvenser av rødt nivå i skolene, orientering v/ kommunalsjef 

Oppvekst skole 

o Skolene i Bærum har hatt hjemmeundervisning fra 18. mars til og med 9. 

april etter hastevedtak fra kommunen hjemlet i smittevernloven, som 

senere ble videreført av formannskapet. 

o Da vedtaket ble fattet var det et svært høyt smittetrykk i kommunen, 

krevende utfordringer med smittesporingen og store smitteutbrudd på 

flere skoler. 

o Det er fortsatt høyt smittenivå i kommunen og det er relativt mye smitte 

blant barn og unge, men ikke smitte som nå kan relateres til smitte på 

skolene, og det er av denne grunn ikke lenger et grunnlag for å videreføre 

stengevedtaket. 

o Det besluttes rødt tiltaksnivå på skolens grunnskoler og videregående 

skoler fra mandag 12 april til og med fredag 23. april. 

o Kommunalsjefen orienterte om at det jobbes veldig godt ute på skolene, 

men det er store utfordringer knyttet til å tilpasse lokaler og sikre nok 

bemanning.  

o Det er en kompleksitet forbundet med å opprettholde kohortene når barna 

skal over i SFO på ettermiddagen. På SFO skal barna fortsette i sine 

kohorter fra skoletiden. 

o Det er ulik opplevelse blant medarbeiderne, noen er fornøyde med 

skoleåpning mens andre er engstelige.  
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o Det er komplekst å drive skole, SFO, og opprettholde tilbud til sårbare 

grupper og barn av samfunnskritisk personell. Det er spesielt utfordrende i 

barneskolene. 

o Organisasjonene har vært involvert i et drøftingsmøte med 

kommunalsjefen og kommuneoverlegen, hvor det ble orientert om kriterier 

som ligger til grunn for beslutning for hvilket tiltaksnivå skolene skal ha. 

 

4 Saker til oppfølging 

 

• Lokal forskrift 

o Det er ikke behov for revidering av lokal forskrift de kommende to ukene. 

 Vi vil forberede en eventuell revidering av lokal forskrift før det har gått 14 

dager. 

o Det er relevant og viktig at kommunene kommer i samme syklus som det er 

blitt varslet fra regjeringen. 

o Ny nasjonal forskrift blir presentert i regjeringens pressekonferanse fredag 

9. april. 

 

• Opphør av hastevedtak om stenging av skoler  

o Kommuneoverlegen har besluttet å oppheve hastevedtaket om stengte 
skoler med digital undervisning fra 9. april og gå over til rødt tiltaksnivå på 
skolens grunnskoler og videregående skoler fra mandag 12 april til og med 
fredag 23. april. 

 

• Orientering om markering 24. april 

o Tilsvarende markering gjennomføres i Drammen lørdag 10. april. 

o Det er sendt ut en orientering til politisk miljø, og det vil komme en artikkel 

i Budstikka en av de nærmeste dagene. 

o Det er avholdt et møte med de muslimske organisasjonene og moskeene, 

politiet og kommunen i går. Det er berammet et nytt møte med politiet for 

en gjennomgang av erfaringene fra markeringen i Drammen, og avklaring 

av ansvar og roller ifb med markeringen i Bærum. 

o Handelsstanden og naboer vil bli orientert av politiet. 

o Moskeene og organisasjonene kjenner sine medlemmer, mest utfordrende 

med hvem som kan dukke opp fra nabokommuner for å være 

motdemonstranter. 

o Spørsmål til kommunen om hvorfor arrangementet ikke forbys av 

smittevernhensyn, kan henvises til staten.  

o Det er viktig at kommunen ikke prøver å hindre bruk av kommunal grunn, 

kommunens scene er tilgjengelig for lovlig aktivitet for allmennheten.  

o Det er viktig med tett og god dialog med de muslimske miljøene. 

o Kommunikasjon vil sette av ressurser til å overvåke våre egne kanaler, 
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Facebook. 

o Viktig presisering at det er politiet som eier informasjonen og informerer, 

mot innbyggere og næringsliv. 

 

 

 

 

 

5 Eventuelt 
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