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1 Informasjon om etablering av karantenehotell i Bærum kommune
Bente innledet med å orientere om at statsforvalteren ga kommunen pålegg
om å etablere et akutt karantenehotelltilbud. Dette på bakgrunn av strengere
innreisekriterer og økt antall innreisende til Gardermoen.
Kommunen fikk spørsmål om å etablere så mange karantenehotellplasser som
mulig. Behovet ble meldt til å være 200 hotellplasser.
Det samme pålegget gikk til Lillestrøm kommune.
Beredskapsansvarlig orienterte om at hun fikk henvendelsen fra
statsforvalteren i 10-tiden søndag 30. mai. Hotellene Quality Hotel Expo og
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Thon Hotel Oslofjord som vi har avtale med ble kontaktet umiddelbart. Begge
disse hotellene stilte seg positive til å moblisere plasser, men usikkere på antall
rom pga at hotellene i utgangspunktet var stengt eller gikk på minimal
bemanning.
•
•
•
•
•
•

Scandic på Fornebu ble også kontaktet, men de har ikke kapasitet pga
gjester fra Fornebubanen og arbeid med ventilasjonsanlegget på hotellet.
I tillegg ble Securitas kontaktet for å opprettholde vakthold ved begge
hotellene.
Søndag ettermiddag fikk beredskapsansvarlig bekreftet at Thon Hotel
Oslofjord hadde 40 rom tilgjengelig, og Quality Hotel Expo hadde 60 rom
tilgjengelig.
Seksjonsleder Helse Anders Kildal mobiliserte et team fra kommunen som
møtte på Quality Hotel Expo for å bistå ved ankomst av de første 47
karantenegjestene.
Securitas stilte med 2 vakter da de første gjestene ankom.
Thon Hotel Oslofjord ble orientert om at de først ville få gjester på mandag.

Oppstart av organisering og rutiner mandag 31. mai:
• Det ble orientert om at det var avsatt et møte mandag etter Kriseledelsen
for å gå gjennom informasjonsskriv, rutiner, bemanning og fordeling av
ansvar og roller.
Informasjon om streiken:
• Kommunaldirektøren og HR-sjef Tom Steen orienterte om at UNIO hadde
varslet at 1155 nye vil bli tatt ut i streik fra onsdag 2. juni.
• 110 tjenestesteder er berørt, barnehager og grunnskole er sterkt berørt.
• Det er tatt ut personell fra 9 sykehjem.
• Beredskapsansvarlig orienterte om at kommunalsjef Helse og sosial har
ansvar for å daglig rapportere til SFOV om konsekvenser streiken medfører
for kommunen.

