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1 Godkjenne møteinnkalling 

Møteinnkallingen godkjennes. 
 

 

2  Det er avholdt møte med Helseministeren, statsforvalteren og alle landets 
kommuner mandag 6. desember kl. 14:00, med tema «Videre håndtering 
og tiltaksbehov Covid-19». 

 Regjeringen vil legge frem nye råd og regler i pressekonferanse i kveld 7. 
desember kl. 19:00. 
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Status pandemi – smittesituasjon og tiltaksnivå 
 

 
 



 
 
 
 

Orientering om situasjon ved skoler og barnehager  
 Det er en svært krevende situasjon i skoler og barnehager med høyt 

sykefravær og mye smitte, som gjør det utfordrende å holde skoler og 
barnehager oppe. 

 Det besluttes derfor å redusere åpningstiden i kommunale barnehager og 
SFO fra torsdag 9. desember og ut året.  
Ny åpningstid: kl. 08:00 til 15:30 hver dag. 

 SFO holder åpent tom julaften og i romjulen. 
 Informasjon vil gå ut i et eget informasjonsskriv til alle foresatte. 
 Det vurderes også å flytte planleggingsdagene 20 og 21 desember til siste 

uken i juni 2022. Dette er tiltak som forutsetter politisk behandling.  
 Dersom regjeringen ikke endrer skoleferien som et tiltak vil det forberedes 

en sak til FSK 15/12 for endring av skolerute i Bærum kommune. 
 Det lages et notat til BAUN i dag som beskriver situasjonen. Notatet går 

også til FSK 8. desember. 
 
 
Smittesituasjon v/ Frantz L. Nilsen 
 Det har vært kraftig smitte-økning i Bærum kommune siste uke, og de siste 

14 dager er smitten på nær 1200/100 000. Blant de smittede er vel 40 % 
barn og unge under 20 år. Smitten har vært fordelt på mange barne- og 
ungdomsskoler. Senere tid har det vært større utbrudd knyttet til enkelte 
barneskoler, og på disse skolene har mye av smitten mest sannsynlig 
forekommet på skolen.  

 Utfordrende med smittesporingen, mangler oversikt over situasjonen. 
 Kommuneoverlegen vurderte mandag 6. desember at kommunen ligger på 

risikoscenario 2, men på bakgrunn av den eskalerende situasjonen med 
økende smitte, utfordringer med smittesporing, press på helsetjenestene 
og bemanning nærmer kommunen seg scenario 3. 

 Kommunen må gi klare råd om å begrense fritidsaktiviteter for barn og 
unge, dersom det ikke kommer endringer, regionalt eller nasjonalt, som 
omfatter dette, fra regjeringen i dag. 

 
Vedtak om gult tiltaksnivå i Bærum kommune 
 Kommuneoverlegen besluttet den 6. desember å fatte vedtak om gult nivå 

ved utvalgte skoler i Bærum kommune: 
 Kommuneoverlegen vil i dag 7. desember beslutte å fatte vedtak om gult 

tiltaksnivå i hele grunnskolen i Bærum kommune. 
 
Testing og vaksinering v/ Grete Syrdal 
 Jevnlig testing med hurtigtest på enkelte berørte skoler er et tiltak som er 

innført som avhjelper TISK-arbeidet.  
 Kommunen har blitt lovet tilgang til flere hurtigtester primo desember, 

foreløpig ikke ankommet. 
 Det er stor utfordring knyttet til å komme i kontakt med test- og 

vaksinesenteret, svært stor pågang. 
 Viktig at kommunen går ut med et samlet budskap om at det er stor pågang 

og samtidig gi gode råd om hva folk skal gjøre. 
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 Rekruttering til TISK-arbeidet pågår fortløpende, og det kan bli aktuelt å 
tenke omdisponering av personell for å avhjelpe situasjonen, spesielt om 
kommunen må oppskalere på vaksinering. 

 Kommunen har nok doser til å vaksinere dose 3. 
 Vaksinestatus 3 dose: 

- 53% av alle over 65 år er ferdig vaksinert. 
- Over 85 år: 78 
- 75-84: 76% 
- 65-74: 30% 

  Det er en målsetting at alle over 65 er ferdig vaksinerte med 3 dose før jul, 
og alle over 45 før påske, og at de som har ventet lengst skal få tilbud først, 
intervallet mellom dose 3 og 2 kan reduseres til 5 mnd. 

 Vaksinering videreføres i Brynsveien og på Fornebu. Kapasiteten på 
Fornebu utvides i uke 50. 

 Kommunalsjefen venter på svar fra IT om aktuelle private næringslokaler 
kan benyttes til vaksinering. Dersom kommunen i stedet må benytte 
kommunale lokaler må det muligens tas i bruk idrettshall. 

 Sist uke ble det vaksinert i underkant av 4 000. 
 Det planlegges for vaksinering i romjulen og på 2 lørdager frem til jul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Eventuelt 
 Kriseledelsen har beredskap for at det kan bli innkalt til møte etter kveldens 

pressekonferanse. 
 Det innkalles til ekstraordinært møte den 9. desember kl. 14 (tentativt). 

 

 

 
 


