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1 Oppfølgingsmøte etter møte med statsforvalteren om tiltaksnivå i Covid-19forskriften etter 25. april
o

o
o

Det ble i møte med statsforvalteren orienterte HDIR og FHI om hvilke
kommuner som skulle videreføres i kap. 5A, overføres til kap. 5B. og de som
skulle over til nasjonal forskrift.
Asker, Bærum, Drammen og Lier overføres til kap. 5B og eventuelt lokal
forskrift som samordnes.
Tiltakene i kap. 5B iverksettes fra 25. april til og med 9. mai, men vurderes
etter en uke.

Ansvarlig/Frist

o

o
o

o

o
o
o

Kommunedirektøren har innkalt kommunedirektørene i Asker, Lier og
Drammen til et møte fredag kl. 11:00 for å samarbeide om innhold i
revidert lokal forskrift.
Det er behov for en revidering av lokal forskrift av 4. mars ifh til å vurdere
paragrafer med tiltak kun for innbyggere i Bærum.
Kommuneoverlegen poengterer at det fortsatt er en alvorlig situasjon i
Bærum med 28 smittetilfeller siste døgn, og 57 innleggelser ved Bærum
sykehus siden 10. mars.
Kommuneoverlegen anbefaler at serveringssteder på kjøpesentrene holdes
stengt, og at serveringsteder utenfor kjøpesentrene kun kan tilby
uteservering og takeaway.
Det er berammet møte med næringslivet og handelsstand fredag 23. april
kl. 13. Dette møtet kan bidra til viktige innspill.
Kommunedirektøren vil forberede et saksfremlegg til formannskapet som
avholder ekstraordinært møte fredag kveld.
Eirik Lindstrøm kommer tilbake med informasjon om når saken må være
sendt frem og tidspunkt for formannskapets møte, etter avklaring med
ordfører.

