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Møtedato/sted:  7. mai / Teams 

 
Til: 
Arthur Wøhni kommunaldirektør samfunn Kommunedirektøren 
Bente Rudrud Herdlevær kommunaldirektør org., 

styring og utvikling 
Kommunedirektøren 

Brita Holmen spesialrådgiver,beredskapsa
nsvarlig 

Sikkerhet og beredskap adm 

Frantz Leonard Nilsen kommuneoverlege Kommunalsjef helse og sosial 
Geir B. Aga kommunedirektør Kommunedirektøren 
Kristin Nilsen kommunaldirektør velferd Kommunaldirektør velferd 
Lisa Bang kommunikasjonssjef Kommunikasjonsenheten 
Lisbeth Hammer Krog ordfører Politisk sekretariat 
Siw Wikan varaordfører Politisk sekretariat 
Tom Steen enhetssjef HR-enheten 
 
Til stede:  
Tomasz Edsberg 
 
Kopi til: 
Bente Skåret spesialrådgiver Politisk sekretariat 
Eirik Lindstrøm kontorsjef Politisk sekretariat 
Hilde Stranden Lystad spesialkonsulent Kommunedirektøren 
Tomasz Edsberg kommuneadvokat Kommuneadvokaten 
 

Referent: Hilde Stranden Lystad Ansvarlig/Frist 

1 Oppsummering etter møte med statsforvalter 7. mai kl. 15:00 
o Bærum kommune videreføres på tiltaksnivå kap 5B fra 10. mai til 21. mai. 

Dette gjelder også for Drammen og Lier. Asker går over til nasjonal 
regulering og lokal forskrift. Oslo viderefører sin lokale forskrift. 
 

Oppfølging etter møte med statsforvalter: 
o Mobilitetsdata og åpning av kjøpesentre i Oslo er viktige faktorer i 

kommunens vurdering videre. Mobilitetsdata viser at Storsenteret er 
tilbake på normalt nivå etter at Oslo åpnet sine kjøpesentre 6. mai.  

 
I lokal forskrift må følgende vurderes: 

- Åpning av alle serveringssteder på og utenfor kjøpesentrene 
- Deltagelse i seremonier mm. 
- Vurdere om kommunen skal tillate rulling med mere enn 10 personer 

 



 

 

på russebussene  
 
o Det er viktig å vurdere en form for regulering av den sosiale kontakten 

mellom russ.  
o FHI har ikke regulert rulling for russ eller fest utendørs.  
o Kommunen kan vurdere å bruke lokal forskrift som har strengere 

anbefalinger enn FHI. 
 

o Kommuneoverlegen mener det er forsvarlig å åpne for servering generelt 
og på kjøpesentrene på bakgrunn av nye mobilitetsdata, men poengterer 
viktigheten av sterkere egenkontroll. 

o Kommuneoverlegen mener kommunen bør videreføre gjeldende regler for 
seremonier mm. 

 
Prosess: 
o Kommuneoverlegen fremmer sin anbefaling om å åpne serveringssteder i 

et notat, notatet sendes i løpet av kvelden. 
o Kommunedirektøren ferdigstiller et forenklet saksfremlegg for revidert 

lokal forskrift knyttet til regulering av serveringssteder i løpet av kvelden 7. 
mai. 

o Formannskapet behandler sak om revidert lokal forskrift relatert til 
serveringssteder i ekstraordinært møte lørdag 8. mai kl. 15:00. 
 

o Seremonier mm, og vurdering av regulering av sosial kontakt mellom russ, 
vurderes lagt frem i ny sak om revidert lokal forskrift i ordinært 
formannskapsmøte onsdag 12. mai.  
 

 
 
 


