
Referat fra kriseledelsen – koronautbrudd 
Dato: 21.april  
Klokken: 13.00-14.30   
 
På Teams: Erik Kjeldstadli, Lisbeth Hammer Krog, Siw Wikan, Eirik Lindstrøm, Hilde Stranden-Lystad, 

Ingrid E. Glendrange, Bente Rudrud Herdlevær, Svein Finnanger, Lisa Bang, Frantz Leonard Nilsen, 

Arthur Wøhni, Kristin Nilsen, Grete Syrdal, Brita Holmen, Gunvor Erdal, Svein Finnanger, Siv 

Herikstad, Berit Inger Øen, Anders Kildal 

1 Referater 

 Godkjenning av referat fra møte 16.4.2020 
Korreksjon: det er økt informering, og ikke økt involvering, av formannskapet. 
 

2 Orienteringer 

 Pandemigruppen: 

• Smittede: 403  

• Antall døde: 21 

• Ingen nye smittede brukere i PLO 

• 62 ansatte smittet 

• 9 innlagte Bærum sykehus, 8 fra Bærum 

• Vallerhjemmet: ingen ny utvikling 

• Orientering om ny forskrift: kommunen må finne alternativt bosted hvis innbygger 
blir smittet og ikke kan bo hjemme. Medisinskfaglig vurdering må legges til grunn. 

 
Fra fellestjenestegruppen: 

• Jobber med praktisk tilrettelegging jfr. punkt om ny forskrift. 

• Jobber med rigg rundt senter for testing. 

• DigIT jobber med smittesporingsapp og løsninger for logistikk av smittevernutstyr. 

• Ansatte fra barnehage er tilbakeført og erstattet av annet omdisponert personell 

• Dialog med NAV: liste 50-100 vikarer med politiattest som kan bistå barnehage og 
skole ved sykdom. 

 
Fra kommunaldirektør Samfunn:  

• Isi: normale åpningstider, ingen kø. Forventer svingninger. 

• Drift går greit. 

• Utfartssteder: jobber med idrettslagene som stiller i helgene fremover. Forventer 
mindre trykk ifb med at hytteforbudet er opphevet 

• Søppel i marka og utfartssteder: Isi har en ambulerende gruppe som holder orden 
på alle returpunkter i kommunen og har fokus på å rydde  

• Kommunen rydder ved utfartsstedene som Vestmarksetra, Østernvann og 
Burudvann men ikke ute i marka 

 
Orientering om Bærumspakken  

• Unni Larsen ansvarlig for koordinering.  

• Iverksatt sysselsettingstiltak i samarbeid med NAV for å øke den lokale aktiviteten. 
 

3 Kommunikasjon 

 • Fokus på skole og trygging av foresatte før skolestart 

• Materiell og filmer mot omdisponert personell 

• Mindre medietrykk 



• Orientering om ventet sak i Budstikka om Vallerhjemmet 
 

4 Andre saker  

 8. mai og 17.mai feiring i Bærum kommune 

• 8.mai holder ordfører markering uten publikum på de faste stedene i Bærum. 
Vurderer et innspill i Budstikka s.3, før 8.mai, koordinert med Asker. 
 

• Kultursjefen orienterte om 17.mai program i Sandvika 
o Kl. 07.00 ved Rytterstatuen Flaggheising, ordførers tale, korps, Sandvika pikekor 

som streames. 
o Kl. 13.00: Ja vi elsker fra Klokketårnet i rådhuset 
o Er i dialog med Høvik Janitsjar og Opus 82 som ønsker å spille i Sandvika 
o Kl. 15.30: Festforestilling fra Bærum kulturhus som streames 

 

• Det er laget retningslinjer til FAUene 

• Borgertog i Sandvika og Blomstertoget er avlyst 
 

• Skolene 
o Flaggheising, fanfarer 
o 17.maikomite 
o Eventuelt korps 
o Kl. 10: korpsene går ordinær rute i sitt lokalmiljø 
o Innbyggere oppfordres til å stå med flagg på balkonger i hager når korpset 

passerer 
o Det rigges for «Ja vi elsker» på skolene kl 13 
o Viktig at alle kobles på rundt festforestillingen fra kulturhuset 

 

• Dialog med Russen. Politiet melder at de ikke har kapasitet til å følge opp. 
o Samarbeide med SLT koordinatorene og utvalgsleder Håkon Kvenna Veum om å 

invitere politiet og russen til et møte.  
 
Åpning av skolene 

• 1.-4. trinn åpnes 08.30-16.00, til 17.00 for barn av foreldre med samfunnskritiske 
funksjoner 

• SFO-tilbud på ettermiddagen 

• Barn i risikogruppe får hjemmeundervisning 

• Må identifisere elever som holdes hjemme av ubegrunnet årsak. Det vil bli gitt avslag 
(enkeltvedtak) på søknad om hjemmeundervisning, og de vil bli orientert om at de 
mister skoleplassen dersom barnet holdes hjemme i mer enn 14 dager 

• Haug skole åpnes for alle elever fra 1-10 klasse. Ekstra lokaler: Hosletoppen skole. 

• Manglende antall vasker på skolene krevende med hensyn til smitteverntiltak. Det er 
behov for gode kompenserende løsninger: tilgang på våtservietter og håndsprit. 

• Det jobbes med kartlegging av ansatte i risikogrupper slik at man kan se på vikarer for 
disse 

• Flaggene heises på skolene 27. april som en gest til elevene 

• God rigg rundt informasjon og kommunikasjon til elever og foresatte 
 
Presentasjon «Teststasjon Skui» v/ Anders Kildal og Grete Syrdal 

• Nye testkriterier tilsier at flere grupper skal testes for å få bedre oversikt over smitten i 
befolkningen.  

• Det er planlagt for rask oppskalering av testing i Bærum   



 

4 Beslutnings- og oppfølgingspunkter 

 • Gjennomgang av statistikk tilknyttet høy andel av koronarelaterte dødsfall i Bærum 
kommune v/ kommuneoverlegen 
Til møte 28 april 
 

• Nye retningslinjer for testing – teststasjon på Skui 
Kriseledelsen gir sin tilslutning til plan for etablering av ny teststasjon på Skui. 

 

• Smittestopp-app  
Kommunedirektøren gir en anbefaling til alle medarbeidere om å laste ned appen i sitt 
fredagsinnlegg på Yammer. 

 

• Bruk av utstyr i hjemmetjenesten og andre aktuelle tjenester   
Det oppleves at retningslinjer for bruk av smittevernutstyr i hjemmebaserte tjenester 
er for strenge, med tanke på de mest alvorlige risikogruppene. Kommuneoverlegen tar 
opp temaet i møte med Folkehelseinstituttet. Kommunaldirektør Velferd tar opp 
temaet i møte med Helsedirektoratet. Kriseledelsen orienteres i møte 28. april. 
 

• Dialog med Russen.  
o Politiet melder at de ikke har kapasitet til å følge opp. 
o Samarbeide med SLT koordinatorene og utvalgsleder Håkon Kvenna Veum om å 

invitere politiet og russen til et møte. Brita følger opp. 
 

• Neste møte: Tirsdag 28.04  

 

 


