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Forfall:
Geir B. Aga – Bente Rudrud Herdlevær ledet møtet
Til stede:
Tomasz Edsberg
Eirik Lindstrøm
Referent: Hilde Stranden Lystad
1 Oppsummering etter møte med statsforvalteren kl. 18:00:
FHI anbefalte i møte med statsforvalteren at regionale tiltak videreføres i en
kort periode (tom 26/5) slik at man ser effekt at 17. mai, Eid og andre fridager.
For kommuner med tiltaksnivå 5B med lavt smittetall (kommunene Lillestrøm,
Rælingen, Drammen, Lier, Bærum og Ås) anbefales kap 5C.
Behov for forsterkede lokale tiltak knyttet til arrangementer må i tillegg
vurderes.
Bærum kommune meldte i møtet ønske om nasjonal og lokal forskrift, på lik
linje med Asker, Drammen og Lier.

Ansvarlig/Frist

Drøfting:
Alternativer:
1. Kap 5C med vurdering av behov for lokal forskrift (tom 26. mai),
deretter over på nasjonal og lokal forskrift fra 27. mai.
2. Nasjonal og lokal forskrift fra 21. mai
Forslag til gradvis gjenåpningstiltak:
1. Åpne treningssentre for egne innbyggere med avstands- og
antallsbegrensning. Gjenåpning av gruppetrening må vurderes.
2. Utendørs arrangementer
3. Åpning av museer
4. Åpne for skjenking
•
•
•
•

Kommuneoverlegen mener det er viktig å innføre trinnvise lettelser og lage
en gjenåpningsplan som må utsettes dersom smitten øker på bakgrunn av
17. mai, Eid og fridager.
Kommuneoverlegen ønsker å videreføre regulering av antall i private hjem
til 10 personer.
Kommunedirektøren i Bærum innkaller kommunedirektørene i Asker, Lier
og Drammen til et møte torsdag morgen kl. 08:00 for samordning av lokal
forskrift.
Det er ønskelig med en gjennomgang av kommunedirektørens anbefaling
før sak om revidert forskrift sendes frem.

Videre prosess:
•
•

Dersom det blir innført kap 5C fra nasjonalt hold tom 26. mai, er det ikke
behov for å revidere lokal forskrift før den skal iverksettes fra 27. mai.
Dersom kommunen får medhold i innføring av nasjonal og lokal forskrift fra
21. mai, vil sak om revidert lokal forskrift sendes fram til behandling i
ekstraordinært møte i Formannskapet fredag 21. mai kl. 14:00.

