
BÆRUM KOMMUNE 
KOMMUNEDIREKTØREN 

 

MØTEREFERAT Dato: 13.12.2021 

 Arkivsak: 21/46 
Kriseledelsen møtereferat ekstraordinært møte 09.12.2021 Journalpost: 21/246350  

  
  

 
 
 
Møtedato/sted:  9. desember /Teams 

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

styring og utvikling 
Kommunedirektøren 

Brita Holmen spesialrådgiver,beredskaps
ansvarlig 

Sikkerhet og beredskap adm 

Eirik Lindstrøm kommuneoverlege Kommunalsjef helse og sosial 
Frantz Leonard Nilsen kommunedirektør Kommunedirektøren 
Geir B. Aga kommunalsjef Helse og 

Sosial 
Kommunalsjef helse og sosial 

Grete Syrdal kommunikasjonssjef Kommunikasjonsenheten 
Lisa Bang ordfører Politisk sekretariat 
Lisbeth Hammer Krog varaordfører Politisk sekretariat 
Siw Wikan enhetssjef HR-enheten 
Tom Steen kommuneadvokat Kommuneadvokaten 
Tomasz Edsberg kommuneadvokat Kommuneadvokaten 

 
Forfall:  
Brita Holmen 
 

Kopi til: 
Bente Skåret spesialrådgiver Politisk sekretariat 

 
 
Referent: Gry B Christensen Ansvarlig/Frist 
 
1 Godkjenne møteinnkalling 

 
Møteinnkallingen godkjent 

 

2 Godkjenne to referater fra 7.12 
 
Godkjent 

 

3 
 
 
 
 

Smittesituasjon v/ Frantz L. Nilsen 
Pandemien er krevende med høye smittetall og voldsom økning i smitte blant barn og 
unge. Antall tilfeller av smittede med omikron er nå registrert til 70. Kilder og 
sammenhenger for smitte vil gjøres kjent i nyhetene. Flere barnehager og skoler har 
smitte blant personell og barn. Alle skoler og barnehager og treningssentra, hvor det 
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 er avdekket Omikron, skal være godt informert om smitteverntiltak. 
Kommuneoverlegen anbefaler at informasjon spres ytterligere. Det er for tidlig å si 
noe om omikron-varianten gir mer alvorlig sykdom enn Delta.  
KO venter på at FHI skal samordne karantene- og TISK-tiltakene for delta og omikron. 
Forventer at dette nå skjer når omikron blir den dominerende varianten. Inntil da vil 
det kunne bli en betydelig økning i fravær, i og med at alle skal være hjemme selv med 
lette symptomer.  
Det er et økende antall innleggelser i sykehus.  
Smittesporingen ligger betydelig på etterskudd. Aktivitet er for tiden spisset mot 
omikron og institusjonene våre. Det vurdere hvordan vi kan få opp effektiviteten av 
smittesporing i skole og barnehage.  
Vi er kjente med lang ventetid på PCR og analyse, og lenger tid for analyse om viruset 
er omikron. Kommuneoverlegen adresserer hvordan problemstillingen til hvordan vi 
mest effektivt kan forholde oss til disse utfordringene.  
 
Anbefalingene til barn og unges fritidsaktiviteter var inngripende, men etterspurt, og 
kommuneoverlegen opplever god forståelse for tiltakene. Det har vært flere 
smittetilfeller i ulike fritidsaktiviteter. Kommuneoverlegen står ved rådene inntil 
videre. KO avventer å fatte vedtak som regulerer barn og unges aktivitet, siden dette 
er et kjent og inngripende tiltak. Det presiseres at når det snakkes om kohort (spesielt 
på gult/rødt nivå), er det skolekohorten som gjelder.  
 
Oversikt over sykehusinnleggelser legges ved referatet. 
 
 Med gult nivå i skolene, og kun anbefalinger i forhold til fritidsaktiviteter, vil det 

hjelpe lite på smittespredningen.  
 Lang ventetid på testing og smittesporing kan virke demoraliserende. Skal mye av 

TISK-arbeidet gjøres av den enkelte selv, må vi sikre god informasjon. 
 Asker og Bærum bør gå sammen om å kommunisere ut utbredelse i kommunene, 

overfor media. 
 I tillegg til hurtigtester fra nasjonale myndigheter, har kommunen besluttet å 

kjøpe inn en ytterligere buffer av hurtigtester. Dette spesielt for å avhjelpe 
situasjonen i skole/barnehage. Usikkert hvorvidt disse blir kompensert. 

 Kommunalsjefen har opprettet kontakt med Legevakt Vest for å øke 
testkapasiteten. De vil kunne teste inntil 4.000. Legevakt Vest samarbeider også 
med hhv. Oslo og Ullensaker kommune. Arbeidsprosesser må gås opp. Det følges 
også opp en aktør (Vitus-apotek) for bistand til vaksinering. Krevende å 
samarbeide med andre aktører, spesielt med tanke på å sikre 
rekkefølgebestemmelsen, vaksineintervall og å føre kontroll. Vi er nødt til å 
utfordre tenkningen nå som vaksinesituasjonen er en annen. 

 Vi er oppe i 67 % vaksinering av 3.dose for de over 65 år.  
 BHTJ vaksinerer ansatte, prioriteringsrekkefølgen vil følges, med noen unntak. 
 Tiltak med redusert åpningstid i barnehage og SFO gjennomføres. Det er mye 

bekymringer blant ansatte. Ved redusert åpningstid og tilgjengeliggjøring av 
hurtigtester for ansatte, vil det betrygge både ansatte og foresatte.  

 Tiltak rettet mot skole; det blir viktig å tilpasse tiltakene, slik at disse er 
gjennomførbare i den situasjonen vi nå er inne i. Løsning med endring av 
skolerute, hvor to dager skyves til juni 2022 er nærliggende. Dette forutsetter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vedtak i FSK 15.12. Samtidig er det viktig å gå ut med denne informasjonen så 
tidlig som mulig til ansatte og foreldre.  

 Ved å endre skoleruten og ta ut to ekstra dager før jul i skolen, vil disse måtte tas 
igjen våren. Kommuneoverlegen og kommuneadvokaten ser på dette sammen.  

 FHI har vært skeptiske og tilbakeholdne med det som går på undervisning. Vi som 
kommune må gjøre egne vurderinger, her er det viktig med faktagrunnlaget og en 
beskrivelse av hva som ligger til grunn for tiltakene. Om behovet for endring av 
skolerute og digital undervisning oppleves sterkt nok, må det fattes et vedtak på 
grunnlaget. 

 Med stor tilgang på vaksiner kommuniserer Bærum kommune, med flere, overfor 
Hdir og FHI at prioriteringen av vaksiner bør foregå lokalt.  

 Sykefraværet i skolen på enkeltdager har ligget på mellom 20-59 %. 
Langtidsfraværet ser ut til å være stabilt lavt. Fakta og smittesituasjonen er 
sammensatt og varierer fra skole til skole, usikkert hvorvidt et avbrekk for 
arbeidsstokken vil avhjelpe på fraværet.  

 Fokuset fremover bør være på vaksinering og kanskje bør mye av TISK-arbeidet 
etter hvert kan gis slipp på. Smittesporing må diskuteres videre. 

 Lav terskel for karantene vil gå ut over kapasiteten i våre tjenester. 
 
Artikkel, med Tonje Brenna. Skoler kan ta tidligere juleferie, men må ta det igjen til 
våren. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/BjmeAw/skolestatsraaden-skoler-kan-
ta-tidligere-juleferie-men-maa-ta-igjen-skoledager-senere 

 
Nyhet fra Bergen, der de erkjenner det vi diskuterer nå. 
https://www.nrk.no/vestland/sja-byradet-sin-pressekonferanse-om-nye-koronatiltak-
i-bergen-1.15764727 

 
Link til Covid-19 forskriften:  
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) - 
Lovdata  
 

 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/BjmeAw/skolestatsraaden-skoler-kan-ta-tidligere-juleferie-men-maa-ta-igjen-skoledager-senere
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/BjmeAw/skolestatsraaden-skoler-kan-ta-tidligere-juleferie-men-maa-ta-igjen-skoledager-senere
https://www.nrk.no/vestland/sja-byradet-sin-pressekonferanse-om-nye-koronatiltak-i-bergen-1.15764727
https://www.nrk.no/vestland/sja-byradet-sin-pressekonferanse-om-nye-koronatiltak-i-bergen-1.15764727
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470


 
 
 
Følgeeffekter av faglige råd overfor kulturarrangementer 
 Kommuneoverlegen har gitt råd overfor arrangementer for barn og unge på 

kommunens Facebook-side. Kommuneoverlegen vurderer teksten på nytt i 
samarbeid med kommunikasjon.  

 Å avlyse kulturarrangementer for barn og unge vil få store konsekvenser, også for 
frivilligheten.  

 Det er av myndighetene gitt smittevernråd til arrangementer, og opp til 
arrangøren å følge disse.  

 Statlig og lokal kompensasjonsordning (Bærumspakken) kan utløses dersom det 
foreligger et vedtak om å stoppe arrangementer. 

 Møte den 10.12 med kommuneadvokaten, kommuneoverlegen og 
kommunaldirektør samfunn, vedrørende lokal kompensasjonsordning, etter 
tilskudd fra Finansdepartementet på 1 milliard. Statlig kompensasjonsordning har 
objektive regler, mens en lokal ordning må deles ut skjønnsmessig. 
Kompensasjonspakke 4 kommer på nyåret. De tar med NHO og Virke, som nok 
har kommentarer til dette. 

 Kommunikasjonssjefen anbefaler å stille spørsmål til Koronahenvendelser. Det vil 
være særskilt oppmerksomhet på arrangementer og tilsvarende for barn og unge. 
Anmoder om at henvendelser om dette videresendes til Koronahenvendelser, 
som vil gjøre avklaringer og gi tilbakemelding basert på faglige råd. 
Kommunikasjonssjef/Koronahenvendelser vil se på de ulike henvendelsene i 
samråd med kommuneadvokaten.  
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