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Forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret vedtar slik forskrift om forebygging av
koronasmitte i Bærum kommune med hjemmel i smittevernloven § 4-1:
§ 1. Bruk av munnbind ved kollektivreiser
Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende, skal reisende i
kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også innendørs på stasjonsområder.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år eller personer som av
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
§ 2. Krav om system for frivillig registrering av gjester ved serveringssteder som har
skjenkebevilling
Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha et system for å registrere gjestenes
kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes navn, telefonnummer, dato og
tidspunkt for besøket.
Det er frivillig for gjestene å registrere seg. Registrerte kontaktopplysninger skal ikke benyttes
til andre formål enn sporing av Covid-19-smitte. Kontaktopplysningene skal oppbevares
forsvarlig og slettes etter 14 dager. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til offentlige
myndigheter med ansvar for sporing av Covid-19-smitte.
§ 3. Begrensning i antall deltakere ved innendørs arrangementer uten fast seteplassering
Ved gjennomføring av arrangementer som omfattes av nasjonal forskrift av 27. mars 2020 nr.
470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13, skal det ikke
være mer enn 50 personer til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke
er fast seteplassering. For øvrig gjelder reglene i Covid-19-forskriften § 13.

4
§ 4. Ansvar
Bærum kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av de pålagte tiltak.
§ 5. Ikrafttredelse og varighet
Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.
2. Kommunedirektøren tilrår videre at kommunestyret fatter slikt vedtak om delegasjon av
kompetansen etter smittevernloven § 4-1:
Formannskapet gis myndighet til å fatte vedtak med hjemmel i lov av 5. august 1994 nr. 55 om
vern mot smittsomme sykdommer (smittvernloven) § 4-1. Myndigheten kan delegeres videre
for saker som ikke er av prinsipiell betydning.

SAKEN I KORTE TREKK
Helsedirektoratet og FHI har uttrykt bekymring for smittesituasjonen i Oslo og omkringliggende
kommuner som er en del av et felles bo- og arbeidsmarked. Nasjonale helsemyndigheter og
helseministeren ber om at det innføres felles tiltak for å hindre spredningen av smitte i
Osloregionen.
Etter nærmere vurdering av lokale forhold, herunder situasjonen i nærliggende kommuner, og i tråd
med anbefalingen fra sentrale myndigheter, anbefaler Kommunedirektøren at Bærum kommune i
likhet med Oslo kommune og flere andre kommuner i Osloregionen vedtar en forskrift med noe
strengere smittevernregler enn det som gjelder i landet for øvrig. Dette er særlig viktig for Bærum
som er nærmeste nabokommune til episenteret for smitte i Norge.
Innskjerpelsen omfatter følgende tre tiltak:
· Påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meters
avstand til medpassasjerer. Påbudet gjelder ikke for barn under 12 år og personer som av
medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
· Krav om at serveringssteder med skjenkebevilling har et system for å registrere gjestenes
kontaktopplysninger til bruk ved eventuell smittesporing. Det vil være frivillig for gjestene
å registrere seg.
· Begrensning til maksimalt 50 deltakere på innendørs arrangementer uten fast
seteplassering.
Følgende tiltak, som for tiden gjelder i Oslo kommune, vil Kommunedirektøren ikke anbefale å
innføre i Bærum på nåværende tidspunkt:
· Forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere
For øvrig vil Kommunedirektøren umiddelbart innføre følgende tiltak for ansatte og oppdragstakere
i Bærum kommune:
· Bruk av munnbind i hjemmesykepleien når man ikke kan holde en meters avstand til
bruker eller andre.
· Bruk av hjemmekontor for alle som kan.
SAKSUTREDNING
Bakgrunn
Helsedirektoratet og FHI har uttrykt at smittesituasjonen i Oslo etter sommerferien gir grunn til
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bekymring. Helsedirektoratet anbefalte fredag 25. september at Oslo kommune skulle innføre
skjerpede smitteverntiltak og ga konkrete forslag til tiltak. Oslo kommune vedtok tirsdag 29.
september følgende endringer i lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Oslo kommune:
Påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meters avstand
til medpassasjerer.
Krav om at serveringssteder med skjenkebevilling har et system for registrering av gjesters
kontaktinformasjon til bruk ved eventuell smittesporing.
Begrensning til maksimalt 50 deltakere på innendørs arrangementer uten fast seteplassering.
Oslo kommune har fra før også vedtatt et forbud mot private sammenkomster med flere enn 10
deltakere. Et forslag fra Helsedirektoratet om å begrense maksimalt antall deltakere ved private
sammenkomster ytterligere, til 5, ble ikke vedtatt av Oslo kommune 29. september.
I tilknytning til vedtakelsen av skjerpede smitteverntiltak i Oslo kommune har regjeringen og statlige
helsemyndigheter sterkt oppfordret kommunene som sammen med Oslo utgjør en felles bo- og
arbeidsmarkedsregion om å innføre tilsvarende tiltak for å hindre spredning av smitte i
Osloregionen. Etter møter mellom kommunene og fylkesmannen og sentrale helsemyndigheter er
det tydelig at det haster med å innføre skjerpede tiltak i regionen for å stoppe videre
smittespredning. Flere kommuner i Osloregionen vurderer og/eller vedtar i disse dager tilsvarende
tiltak som forslaget her fremmer.

Pålegg om bruk av munnbind på kollektivtransport
Oslo kommune har tidligere oppfordret til bruk av munnbind på kollektivtransport når det ikke er
mulig å opprettholde en meters avstand til medpassasjerer. Økt smittepress og manglende
etterlevelse av anbefalinger og oppfordringer har ført til at Oslo nå har funnet det nødvendig å
vedta et påbud. Påbudet innebærer en plikt for den enkelte passasjer til å bruke munnbind på
offentlige transportmidler og på innendørs stasjonsområder når det ikke er mulig å holde en meters
avstand til medreisende. Påbudet gjelder ikke for barn under 12 år og personer som av medisinske
eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
Kommunedirektørens vurdering er at påbudet om bruk av munnbind som er innført av Oslo
kommune på grunn av økt smittespredning og utviklingen i kollektivreiser i Oslo etter sommerferien
må følges opp med et tilsvarende påbud i Bærum for å gjøre tiltaket effektivt. Behovet aktualiseres
ytterligere av den pågående busstreiken, som har økt presset på den øvrige kollektivtransporten.
Som i Oslo vil påbudet ikke gjelde for barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre
grunner ikke kan bruke munnbind.
Bærum og Oslo bindes sammen av et kollektivtransportnett som går på tvers av kommunegrensen,
og innbyggerne i Bærum lever tett på Oslo og reiser mellom kommunene i mange sammenhenger,
ikke bare jobbrelaterte reiser. De vurderinger som ligger til grunn for Oslo kommunes påbud,
herunder et betydelig smittetrykk i Oslo, økt bruk av kollektivtransport etter sommerferien og
erfaringer fra Oslo med at anbefalinger og oppfordringer ikke har tilstrekkelig effekt, underbygger at
et påbud innføres også i Bærum.
Det er nå et sterkt behov for å innføre effektive tiltak for å begrense videre smittespredning slik at
enda mer inngripende tiltak på sikt kan unngås. Kommunedirektøren mener derfor at det er
nødvendig at Bærum nå vedtar et påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport, jf.
smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a og c. Tiltaket er i tråd med smittevernfaglige råd fra
nasjonale helsemyndigheter. Tiltaket anses etter en helhetsvurdering som tjenlig for å forebygge
ytterligere smittespredning i Osloregionen. Tiltaket griper inn i den private sfære, men anses med
de unntak og presiseringer som er inntatt, og veid mot behovet for å begrense smittespredning nå
for unngå mer inngripende tiltak på sikt, å være forholdsmessig.
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Som i Oslo vil det i Bærum ikke bli etablert noe særskilt håndhevingsregime for kontroll av
overholdelse av regelverket. Kommunen har heller ikke hjemmel til å sanksjonere manglende bruk
av munnbind. For at tiltaket skal ha ønsket effekt, må den enkelte som reiser med offentlig
transport ta ansvar og følge påbudet.
Krav om at serveringssteder med skjenkebevilling har et system for frivillig registrering av
gjestenes kontaktopplysninger
Oslo kommune har lagt til grunn at publikums bruk av utelivet utgjør en faktor i den samlede
belastningen som smittetrykket i Oslo for tiden skaper. I dette inngår at mange av de nylig smittede
er i aldersgruppen som erfaringsmessig bruker utelivet mest og at smittesporing er viktig og
ressurskrevende. Oslo har derfor vedtatt et krav om at serveringssteder med skjenkebevilling skal
etablere en ordning for registrering av gjestenes kontaktopplysninger, jf. smittevernloven § 4-1
bokstav b. Skjenkestedene skal oppfordre gjestene til å registrere seg, men det vil være frivillig for
gjestene om de gjør det eller ikke. Formålet med registrering av kontaktopplysningene er å gjøre
smittesporing enklere ved behov.
Kommunedirektørens vurdering er at slik registrering av kontaktopplysninger som påbudet legger til
rette for er lovlig idet formålet med registrering og lagring av opplysningene anses å være i samsvar
med kravene i EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven. Det vil være frivillig
for gjestene å registrere seg, slik at det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene
er samtykke fra gjestene.
Kommunedirektørens vurdering er at kravet om at serveringssteder med skjenkebevilling skal ha et
system for registrering av kontaktopplysninger for å lette smittesporing må følges opp med et
tilsvarende påbud i Bærum for å gjøre tiltaket effektivt. Innbyggerne i Bærum lever tett på Oslo og
det må antas at innbyggerne bruker utelivet på tvers av kommunegrensene. En registreringsordning
vil bidra til å gjøre smittesporing mer effektiv og mindre ressurskrevende. Ekstraordinære ressurser
som er satt inn for å sikre tilstrekkelig kapasitet til smittesporing, vil kunne utnyttes bedre eller
frigjøres til annet nødvendig arbeid.
En plikt til å ha en registreringsordning vil innebære økt ressursbruk for serveringsstedene. Det
antas likevel at ressursbruken vil være relativt begrenset etter en kort oppstartsfase hvor en
ordning må lages og implementeres.
Kravet vil bare gjelde for serveringssteder med skjenkebevilling, da risikoen for smittespredning
vurderes som høyere her enn i andre deler av serveringsbransjen.
Det er nå et sterkt behov for å innføre effektive tiltak for å begrense videre smittespredning slik at
enda mer inngripende tiltak på sikt kan unngås. Tilrettelegging for en mer effektiv og mindre
ressurskrevende smittesporing er viktig i denne sammenhengen. Kommunedirektøren mener derfor
at det er nødvendig at Bærum vedtar et krav om at serveringssteder med skjenkebevilling skal ha et
system for registrering av kontaktopplysninger, jf. smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav b.
Tiltaket anses å være i tråd med smittevernfaglige råd, idet en rask og effektiv smittesporing anses
som en av de grunnleggende forutsetningene i arbeidet med å bekjempe pandemien. Tiltaket anses
etter en helhetsvurdering som tjenlig for å forebygge ytterligere smittespredning i Osloregionen.
Tiltaket griper inn i virksomheten til de serveringsstedene som blir omfattet, men veid mot behovet
for å begrense smittespredning nå for unngå mer inngripende tiltak på sikt anses det å være
forholdsmessig.
Kommunen vil snarest mulig avholde møte med deler av serveringsbransjen og
bransjeorganisasjoner vedrørende hvorledes en slik registreringsordning best kan gjennomføres i
praksis for å ivareta formålet.
Begrensning til maksimalt 50 deltakere på innendørs arrangementer uten fast seteplassering
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I medhold av den nasjonale Covid-19-forskriften er det, med visse presiseringer, ikke tillatt å
gjennomføre arrangementer på offentlig sted med flere enn 200 personer til stede samtidig. Det
økte smittetrykket i Oslo har nå ført til at Oslo kommune har vedtatt en ytterligere begrensning, til
maksimalt 50 personer, for innendørs arrangementer uten fast seteplassering.
Kommunedirektørens vurdering er at begrensningen til maksimalt 50 personer som Oslo kommune
har innført må følges opp med en tilsvarende begrensning i Bærum for å gjøre tiltaket effektivt.
Store forsamlinger utgjør en risikofaktor i smittespredningen. Risikoen er størst på innendørs
arrangementer der man ikke har fast sitteplass slik at ‘mingling’ forekommer. Sett hen til det økte
smittetykket i Oslo anses det nå nødvendig å innføre ytterligere lokale tiltak, som går lenger enn
restriksjonene i Covid-19-forskriften, for å begrense smittespredningen i Osloregionen. Innbyggerne
i Bærum lever tett på Oslo og det er mobilitet på tvers av kommunegrensen blant annet knyttet til
ulike typer arrangementer i offentlig og privat regi. Større arrangementer gjennomføres i lokaler i
Bærum kommune med deltakere fra Oslo og andre nabokommuner. Med dagens smittesituasjon i
Oslo er kommunedirektørens vurdering at det må innføres tilsvarende krav om at arrangementer
skaleres ned i Bærum som de som er innført i Oslo – blant annet for å unngå at arrangementer
flyttes på tvers av kommunegrensene for å omgå restriksjonene.
Den statlige covid-19-forskriften vil fortsatt gjelde, med den begrensning at det innføres et lokalt
‘tak’ på 50 deltakere ved arrangementer som gjennomføres innendørs og hvor det ikke er fast
seteplassering. Definisjonen av hva som anses som et arrangement (idrettsarrangementer,
kulturarrangementer og andre arrangementer som for eksempel konferanser, bryllup, begravelser,
og religiøse samlinger), og hva som omfattes av antallsforbudet, følger av den nasjonale forskriften
og blir som i dag. Det vil også, som i dag, være krav om en ansvarlig arrangør som blant annet vil ha
ansvar for at det er tilrettelagt for minst en meter mellom deltakerne samt øvrige smittevernkrav og
-anbefalinger. Det vises til den statlige covid-19-forskriften og helsedirektoratets veileder for
ytterligere informasjon.
Begrensningen vil, som nevnt, kun gjelde for innendørs arrangementer uten fast seteplassering.
Med fast seteplassering menes at den enkelte person blir anvist en sitteplass som skal benyttes
under hele arrangementet, og det skal ikke være mulig å bytte plass underveis. Begrensningen vil
dermed ikke nødvendigvis ramme for eksempel kino, teater og lignende arrangementer. Bryllup og
lignende vil kunne gjennomføres med inntil 50 deltakere, eller med flere hvis det er fast
seteplassering under hele arrangementet.
Det er nå et sterkt behov for å innføre effektive tiltak for å begrense videre smittespredning slik at
enda mer inngripende tiltak på sikt kan unngås. Restriksjoner på antall deltakere og/eller
gjennomføringen av arrangementer med et større antall personer til stede anses å ville bidra til
dette. Kommunedirektøren mener derfor at det er nødvendig at Bærum vedtar begrensninger for
arrangementer ut over det som allerede følger av den nasjonale Covid-19-forskriften, jf.
smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav a og b. Tiltaket anses å være i tråd med smittevernfaglige
råd, idet ytterligere begrensninger i antall deltakere og/eller krav om fast seteplassering anses å
ville redusere risikoen for spredning av smitte og forenkle eventuell smittesporing. Tiltaket anses
etter en helhetsvurdering som tjenlig for å forebygge ytterligere smittespredning i Osloregionen,
sett hen til at tilsvarende tiltak er innført i Oslo. Tiltaket griper inn i næringsvirksomhet og til en viss
grad i innbyggernes muligheter for fri livsutfoldelse, men veid mot behovet for å begrense
smittespredning nå for unngå mer inngripende tiltak på sikt anses det å være forholdsmessig.
Ytterligere begrensninger i antall deltakere ved private sammenkomster
Nasjonalt gjelder et forbud mot private sammenkomster med flere enn 20 deltakere. Oslo
kommune vedtok den 22. september en ytterligere begrensning til maksimalt 10 deltakere ved
private sammenkomster i Oslo, men fulgte ikke en anbefaling fra Helsedirektoratet om å begrense
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antallet ytterligere, til 5.
Kommunedirektørens vurdering er at begrensninger i antall deltakere ved private sammenkomster
er et svært inngripende tiltak som griper sterkt inn i den private sfære. Tiltaket må anses å ha størst
berettigelse i avgrensede områder med stort smittetrykk, og anses i mindre grad å ha betydning for
å hindre smittespredning over større områder. Slik smittesituasjonen er i Bærum kommune nå, ser
ikke Kommunedirektøren det som nødvendig å innføre et slikt tiltak i Bærum. Kommunedirektøren
tilrår derfor ikke at det vedtas ytterligere begrensninger for private sammenkomster utover de som
gjelder nasjonalt. Tilrådingen er i tråd med anbefalinger fra kommuneoverlegen og
smittevernoverlegen i Bærum kommune.
Bruk av hjemmekontor for alle som kan
I etterkant av at Oslo kommune 29. september vedtok strengere smittevernregler har både
byrådsleder Raymond Johansen og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup
oppfordret kommunalt og statlig ansatte til bruk av mest mulig hjemmekontor i Oslo. Bærum
kommune, med sin nære tilknytning til Oslo som bo- og arbeidsplasskommune, bør ha samme
tilnærming til denne oppfordringen for sine ansatte. Kommunedirektøren vil derfor forsterke
anmodningen om hjemmekontor for kommunens ansatte, og oppfordre øvrige arbeidsgivere i
kommunen å gjennomføre tilsvarende praksis.
Tiltaket gjennomføres i kraft av arbeidsgivers styringsrett og er ikke gjenstand for regulering i
forskriften som foreslås.
Forslag til forskrift – prosessuelle merknader
Forslag til lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune, utformet basert på
Kommunedirektørens vurderinger, er inntatt innledningsvis i saksfremlegget. Innholdet som
foreslås er i hovedsak lik innholdet i Oslo kommunes forskrift på de punktene som foreslås innført,
slik at det skal være en mest mulig enhetlig regulering i regionen.
Kommunestyret har vedtakskompetanse i medhold av smittevernloven § 4-1 første ledd.
Kommunedirektøren har i det forberedende arbeidet orientert hovedtillitsvalgte og
hovedverneombudene om arbeidet. Videre er det igangsatt et arbeid for å sikre formaliserte
arenaer som ivaretar medvirkning og medbestemmelse som del av krise- og beredskapsarbeidet.
Etter forvaltningsloven § 37 andre ledd skal som hovedregel offentlige og private institusjoner og
organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for
eller hvis interesser særlig berøres, gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget.
Forhåndsvarsling kan likevel unnlates i medhold av fjerde ledd, blant annet “forsåvidt
[forhåndsvarsling] kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens effektivitet”, jf.
bokstav b. Forskriften her foreslås innført for å følge opp tiltak vedtatt av Oslo kommune 29.
september 2020 og en sterk anbefaling fra sentrale myndigheter om raskt å få på plass tilsvarende
regionale smitteverntiltak for å gjøre tiltakene effektive. Kommunedirektørens vurdering er at
gjennomføring av høring ville forsinket innføringen av tiltakene og dermed redusert effekten.
Høring er derfor unnlatt i medhold av forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b.
Kommunedirektøren tar sikte på å orientere innbyggerne og næringslivet om forskriften
umiddelbart etter vedtak i kommunestyret. Flere informasjonskanaler vil bli tatt i bruk, herunder
pressemelding, kunngjøring i lokalavis, informasjon på nettsider og sosiale medier, samt dialog med
samarbeidspartnere. Kommunens kommunikasjonsavdeling vil utarbeide en konkret plan og følge
opp dette arbeidet.
Forskriften vil gjelde fra bekjentgjøringstidspunktet i tråd med forvaltningsloven §§ 38 og 39 og
inntil videre. Kommunedirektøren vil følge smitteutviklingen både i Bærum kommune og i
Osloregionen tett og ny vurdering av tiltakene vil gjøres fortløpende. Kommunedirektøren tar sikte
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på en første evaluering etter ca. to uker.
Forslag til delegasjonsvedtak
Myndigheten til å vedta lokale tiltak i medhold av smittevernloven § 4-1 ligger etter lovens
utgangspunkt hos kommunestyret, men kan delegeres i medhold av kommunelovens vanlige regler
om delegasjon, jf. smittevernloven § 7-1 sjette ledd. Kommunelegen er i medhold av
smittevernloven § 4-1 femte ledd gitt myndighet til å innføre tiltak “i hastesaker”.
Erfaringen med innføring og løpende regulering av ulike smitteverntiltak under coronapandemien
har vist at det må gjøres løpende vurderinger og at uforutsette hendelser og rask utvikling i
smittesituasjonen i samfunnet ofte krever at avgjørelser tas raskt og at tiltak settes inn – og justeres
– på kort varsel. Samtidig er det normalt ønskelig at tiltak forankres i eller i medhold av vedtak
truffet av folkevalgte organer fremfor i kommunelegens hastekompetanse. Dette er særlig aktuelt
for tiltak som vedtas i medhold av loven, herunder ulike former for påbud eller forbud som har en
rettslig virkning overfor innbyggerne, i motsetning til anbefalinger som ikke har noen rettslig
virkning.
Ved behov for innføring og løpende vurdering og justering av tiltak etter smittevernloven er det en
utfordring at en prosess som leder frem til et møte og vedtak i kommunestyret er særskilt arbeidsog tidkrevende både for administrasjonen og for de folkevalgte. Saken her illustrerer på en god
måte behovet for politisk forankring, men også at en tilsvarende prosess ikke er en hensiktsmessig
hovedregel for arbeidet på dette området fremover. Som nevnt over, tar kommunedirektøren sikte
på å vurdere de tiltakene som nå foreslås innført på nytt i løpet av de nærmeste ukene.
Vurderingen vil kunne munne ut i et behov for et nytt vedtak med nye tiltak eller justering av
eksisterende tiltak.
Flere kommuner har fattet ulike former for delegasjonsvedtak for å legge til rette for en raskere og
smidigere vedtaksprosess i saker etter smittevernloven § 4-1. Kommunedirektøren tilrår at
kommunestyret fatter slikt vedtak som inntatt innledningsvis, dvs. at kommunestyrets myndighet
etter smittevernloven § 4-1 delegeres til formannskapet, med mulighet for eventuell videre
delegasjon i saker uten prinsipiell betydning.
Budsjettmessige konsekvenser
Denne saken har ingen direkte budsjettmessige konsekvenser for Bærum kommune.
KONKLUSJON OG ANBEFALING
Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret vedtar lokal forskrift for forebygging av koronasmitte i
Bærum kommune og delegasjon av kommunestyrets myndighet etter smittevernloven § 4-1 som
innstilt.
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