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Møtedato/sted:  22. oktober / Teams 

 
Til: 
Arthur Wøhni kommunaldirektør for 

samfunnsutvikling 
Kommunedirektøren 

Bente Rudrud Herdlevær kommunaldirektør org., 
styring og utvikling 

Kommunedirektøren 

Brita Holmen spesialrådgiver,beredskapsa
nsvarlig 

HR-direktør 

Frantz Leonard Nilsen kommuneoverlege Kommunalsjef helse og sosial 
Geir B. Aga kommunedirektør Kommunedirektøren 
Gunvor Erdal HR-direktør HR-direktør 
Kristin Nilsen kommunaldirektør velferd Kommunedirektøren 
Lisa Bang kommunikasjonssjef Kommunikasjonsenheten 
Lisbeth Hammer Krog ordfører Politisk sekretariat 
Siw Wikan varaordfører Politisk sekretariat 

 
 

Kopi til: 
Bente Skåret spesialrådgiver Politisk sekretariat 
Eirik Lindstrøm kontorsjef Politisk sekretariat 
Hilde Stranden Lystad spesialkonsulent Kommunedirektøren 
Ingrid E. Glendrange spesialrådgiver Strategi- og utviklingsenheten 

 
 
 
Neste møte/sted: 29. oktober / Teams 

 
Referent: Hilde Stranden Lystad Ansvarlig/Frist 

 

1 Godkjenning av møteinnkalling og møtereferat fra 15. oktober 
 
Innkalling godkjennes. 
Dagsorden godkjennes. 
 
Referatet godkjennes med følgende endring under punkt Eventuelt: 
avstandsmåler som skal prøves ut er en brikke, ikke en App. 
 

 



 

 

2 Korte orienteringer 
 

• Pandemigruppen 
o 2 nye smittet, totalt 608. 41/100 000. 
o 2 ansatte smittet i PLO., og en beboer på avd. Toppen, Dønski. 
o Smittede i skole og barnehage har ikke medført videre smitteutvikling. 
o Det er god kapasitet på testing og koronatelefon, tester mellom 250 og 

300 per dag 
o Digital timebestilling 35x2 fungerer godt 
o Den siste uken har det vært 20 nye smittede, 17 av disse har kjent 

smittekilde. Ca. halvparten er smittet etter besøk i hjemland.  
 

• Fellestjenester 
o MBM Beredskap hadde sitt første møte i dag. Det er omforent at dette er 

en viktig arena for medvirkning. 
o Det jobbes med å sikre vinteroppvarming på Fornebu teststasjon 
o Har forlenget engasjementer og midlertidige tilsettinger ut juni 2021. 
o Det vil foretas en gjennomgang av beslutningslinjer i arbeidet med Covid-

19. Vil komme tilbake til dette temaet i Kriseledelsen på et senere 
tidspunkt. 

 

• Kommunikasjon 
o Kommunikasjon jobber med å rette opp språksiden med 

koronainformasjon på alle språk 
o Lav beredskap denne uken pga redusert smitteutvikling, med ett 

unntak av Facebook-film om Halloween. 
 

 
 
Kristin Nilsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bente R. 
Herdlevær 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa Bang 

3 Innmeldte saker 
 

• Presentasjon av statistikk Covid-19  
Kommuneoverlegen la frem statistikk for smitteutviklingen i Bærum og 
nasjonalt for perioden mars – oktober. 
 

• Gjennomføring av fysiske møter 
Drøfting av gjennomføring av medvirkningsprosesser i 
Kommuneplanprosessen.  Det anbefales ikke fysiske medvirkningsmøter i 
de politiske rådene i uke 45. 
 

o Det er nedsatt en gruppe som ser på muligheten for at Kommunestyret 
kan avholde sitt budsjettmøte fysisk i leide lokaler på Fornebu.  

 
o Føringer for møtevirksomhet i november vedtas i FSK 28. oktober. 
 

 
 
Kristin Nilsen 
Frantz L. 
Nilsen 
 
Bente R. 
Herdlevær 
 
 
 

4 Oppfølgingssaker til senere 
o Juletilstelninger 
Tas opp i møte i Kriseledelsen 29. oktober. 
 

 

5 Eventuelt  



 

 

• Evaluering Kriseledelse  
Kommunedirektøren jobber med et notat knyttet til evaluering av 
Kriseledelsens arbeid. 
 
 

Geir B. Aga 

 

  
  

 


