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Forebygging av koronasmitte i Bærum kommune – videreføring og endring av lokal
forskrift

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Kommunedirektøren tilrår at formannskapet vedtar følgende endringer i forskrift om forebygging av
koronasmitte i Bærum kommune av 1. oktober 2020 (FOR-2020-10-01-1939):
Endringer som opphever restriksjoner på innendørs fritidsaktiviteter for aldersgruppen 13-19 år:
·

§ 1 første ledd bokstav e nr. 1 skal lyde slik:

Skolesvømming og svømmekurs for barn og unge under 20 år og svømming for
profesjonelle utøvere.
·

I § 1 andre ledd bokstav a gjøres følgende endring:

Ordene «barn i barneskole eller yngre» erstattes med «barn og unge under 20 år».
·

I § 1 andre ledd bokstav b gjøres følgende endring:

Ordene «barn i barneskole eller yngre» erstattes med «barn og unge under 20 år».
·

I § 1 andre ledd bokstav d gjøres følgende endring:

Siste setning («Likevel slik at tilbudet ikke er åpent for ungdom i ungdomsskole eller eldre
som ikke tilhører særlig sårbare grupper.») fjernes.
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·

I § 4 gjøres følgende endringer:

Andre ledd skal lyde slik:
Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter, innendørs og utendørs, kan
gjennomføres for barn og unge under 20 år, men ikke samlinger med andre eller flere
deltakere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten
vanligvis gjennomføres.

Nåværende tredje ledd oppheves.

Nåværende fjerde ledd blir nytt tredje ledd og ordet «personer» erstattes med «voksne».
Endringer som opphever bestemmelser som ikke lenger er aktuelle:
·

I § 3 bokstav a nr. 3 gjøres følgende endring:

Siste setning («Kommuneoverlegen kan likevel gi tillatelse til inntil 200 tilskuere på
landskamp i håndball 8. januar 2021, så langt han mener det er smittevernfaglig
forsvarlig») fjernes.

·

§ 3 bokstav a nr. 5 og nr. 6 oppheves.

Ikrafttredelse og varighet:
·

Endringene trer i kraft straks og gjelder inntil videre.

SAKEN I KORTE TREKK
SAKSUTREDNING
Bakgrunn
Kommunestyret vedtok den 1. oktober 2020 lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i
Bærum kommune. Forskriften er senere endret ved vedtak i formannskapet 15. oktober, 28.
oktober, 9. november, 11. november, 4. desember og 18. desember. Forskriften gjelder inntil
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videre.
Bakgrunnen for innføring og senere videreføring av den lokale forskriften med revisjoner og
endringer, er at smittesituasjonen i Osloregionen og lokalt i Bærum kommune har vært
bekymringsfull over tid. Kommunene i Osloreginen, herunder Bærum, har som følge av dette satt
inn nødvendige lokale smitteverntiltak i tillegg til de til enhver tid gjeldende nasjonale tiltakene. En
fullstendig tidslinje med oversikt over myndighetenes innsats og tiltak knyttet til korona-situasjonen
kan ses ved å føge lenken.
Grunnet en svært bekymringsfull utvikling i smittesituasjonen både internasjonalt og nasjonalt
gjennom høsten, er de lokale tiltakene i Bærum blitt gradvis skjerpet siden 1. oktober. Endringer er
gjort i takt med smitteutviklingen i Bærum og nabokommunene, særlig Oslo.
Den 10. november innførte Oslo en tiltakspakke som samlet sett tok sikte på en såkalt «sosial
nedstenging» for å bremse økende spredning av koronaviruset. Etter formannskapets vedtak
11. november har den lokale forskriften i Bærum i det vesentlige hatt samme innhold som lokal
forskrift i Oslo. Også Lillestrøm, Asker, Lier og Drammen har hatt lokale forskrifter med vesentlig
lignende innhold. I desember vedtok samtlige kommuner i Osloregionen at det var nødvendig å
videreføre strenge lokale tiltak gjennom julen og nyttår.
Regjeringen presiserte før jul at det er nødvendig å se an smittesituasjonen etter nyttår før man kan
ta stilling til endringer i tiltakene fremover. I løpet av julen ble det kjent at en mutert og langt mer
smittsom variant av viruset er oppdaget i flere europeiske land.
Den 3. januar kunngjorde regjeringen på kort varsel sterke innstramminger i nasjonale tiltak for hele
landet for ikke å miste kontroll på en eventuell økning i smittespredningen. Nasjonale
helsemyndigheter har ved flere anledninger i januar uttrykt bekymring for hvilken smitteutvikling
som vil skje som følge av jule- og nyttårsfeiringen, økt mobilitet i samfunnet og økt ankomst av
personer fra utlandet til Norge når dagliglivet gjenopptas etter årsskiftet. Det var også bekymring
for spredning av de muterte variantene av viruset.
Den 18. januar kunngjorde regjeringen at den i hovedsak viderefører de forsterkede nasjonale
smitteverntiltakene, med enkelte lettelser. Det ble igjen presisert at kommunene og regionene må
vurdere behovet for ytterligere lokale tiltak for å sikre tilstrekkelig smittevern.
Nasjonale tiltak gjeldende fra 20. januar 2021 illustreres slik:
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Kommunedirektørens vurdering er at alle gjeldende nasjonale anbefalinger om smitteverntiltak i
kommuner med forhøyet smitte i stor grad er dekket opp gjennom gjeldende lokal forskrift i
Bærum.

Kommunedirektørens vurdering og plan for videreføring og revisjon av lokal forskrift
Bærum kommune har gjennom smittevernloven et ansvar for å sørge for at alle som bor eller
midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige forebyggende tiltak mot Covid-19smitte. Kommunen er derfor forpliktet til fortløpende å vurdere om lokale smitteverntiltak er
nødvendige i tillegg til gjeldende nasjonale tiltak. Forpliktelsen til å gjøre lokale vurderinger ved å
sørge for et forsvarlig lokalt smittevern er presisert og utdypet i Helse- og omsorgsdepartementets
Rundskriv om kommunale smitteverntiltak (I-7/2020), sist revidert 17. desember 2020.
Lettelser i tiltak som rammer barn og unge
Bærum og øvrige kommuner i Osloregionen har siden høsten 2020 gjort lokale vurderinger og
vedtatt lokale smitteverntiltak, bl.a. gjennom regler i lokale forskrifter. Tiltakene har vært og er
basert på både lokale og nasjonale faglige vurderinger. Kommunedirektørens vurdering er at
tiltakene som er gjennomført i Bærums lokale forskrift, sammenholdt med den nasjonale Covid-19
forskriften og regjeringens ulike anbefalinger, har fungert godt sammen og sikret et godt smittevern
for innbyggerne i Bærum. Kommunedirektøren mener tiltakene i lokal forskrift har vært – og
fortsatt er – en nødvendig del av den samlede tiltakspakken for Bærum.
Kommunedirektøren varslet i forbindelse med revisjonen av lokal forskrift 18. desember at dersom
smitteutviklingen i Bærum og samfunnet for øvrig skulle fortsette å utvikle seg positivt, ville enkelte
lettelser kunne bli aktuelle i januar. Det ble samtidig opplyst at Kommunedirektøren vil prioritere
lettelser i tiltak som rammer barn og unge før eventuelle lettelser i andre tiltak.
Kommunedirektøren foreslår nå, i tråd med ovennevnte og på bakgrunn av den gjeldende
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smittesituasjonen og oppdatert vurdering fra kommuneoverlegen, lettelser i de lokale tiltakene som
legger restriksjoner på innendørs organisert trening og fritidsaktiviteter for unge i aldersgruppen
13-19 år.
Eventuelle øvrige lettelser vil måtte skje gradvis, kontrollert og koordinert
Ut over lettelser i tiltakene som rammer innendørs fritidsaktiviteter for ungdom, foreslås øvrige
tiltak i gjeldende lokal forskrift videreført inntil videre. Dette er i tråd med anbefaling fra
kommuneoverlegen. Kommunedirektøren understreker at fremtidige endringer og lettelser av tiltak
må skje gradvis og etter en helhetlig tilnærming og en klar plan. Kommunen må løpende sikre
forsvarlige smitteverntiltak for alle innbyggere. Det er videre viktig at også eventuelle lettelser
forsøkes samordnet med de andre kommunene i regionen, se nærmere om samordning nedenfor.
Kommunedirektøren varslet i desember at lettelser i skjenkestopp, med sikte på å ivareta
serveringsbransjens næringsgrunnlag, også er et prioritert område. Kommunedirektøren vurderer
fortløpende forsvarligheten av å tillate skjenking lokalt når den nasjonale skjenkestoppen oppheves.
Kommunedirektøren har i den forbindelse tatt initiativ til samordning av tiltak med Oslo kommune,
både før nyttår og nå.
Samordning av tiltak mellom kommunene i Osloregionen
Regjeringen har gjentatte ganger oppfordret kommunene om å samordne lokale smitteverntiltak
med nærliggende kommuner. Forventningen om samordning og samarbeid er også nærmere
utdypet og presisert i Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv I-7/2020.
Bærum har tatt initiativ til og gjennom høsten inngått i et nært samarbeid med andre kommuner i
Osloregionen. Kommunen har løpende bidratt til koordinering av tiltak og forståelsen av innholdet i
tiltakene med nabokommunene. Regional samordning om de lokale smitteverntiltakene ble som
følge av dette stadig bedre gjennom høsten 2020. Samtidig har kommunene i regionen en gjensidig
respekt for at lokale vurderinger og lokale forhold kan føre til forskjeller i tiltak mellom de ulike
kommunene.
Oslo og Lillestrøm har nylig forlenget og skjerpet inn sine lokale tiltak inntil en bedre avklaring av
smittesituasjonen foreligger. Asker kommune vedtok 12. januar å endre sin lokale forskrift slik at
den nå inneholder få lokale tiltak ut over gjeldende nasjonale tiltak. Asker uttalte i forbindelse med
endringen at man i større grad ønsker å la regjeringen avgjøre hvilke smitteverntiltak som er
nødvendige.
Kommunedirektøren legger til grunn at det fremdeles vil være behov for lokale smitteverntiltak,
herunder lokale forskriftsregler, i kommunene i regionen. Bærum vil, som hittil, bidra til samarbeid
og koordinering av tiltak med øvrige kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregionen så langt det lar
seg gjøre. Kommunedirektøren vil herunder tilstrebe at eventuelle lettelser i lokale tiltak – så langt
situasjonen tilsier det – kan skje i samråd med nabokommunene i regionen.
Smittesituasjonen i Bærum kommune
Bærum kommune vil fremover vurdere sine lokale tiltak med støtte i det nye systemet for risiko- og
tiltaksvurdering. Kommunen skal ukentlig oppdatere kommunens risikonivå knyttet til
koronautbruddet. Risikonivåene går fra nivå 1 til nivå 5, der nivå 5 utgjør den høyeste risiko. Den
samlede risiko baserer seg på smitteutviklingen siste 14 dager, andel som tester positivt blant de
som testes og på antall sykehusinnleggelser siste 14 dager. I tillegg skal kommunen vurdere sin
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situasjon opp imot mulig spredningspotensiale og ikke minst vurdere smittesituasjonen i forhold til
omkringliggende kommuner.
Smitteutviklingen har vært positiv siste uke og antall nye smittede siste 14 dager er nå nær 100
smittede per 100 000, noe som er det laveste smittetall på flere måneder. Andelen som tester
positivt, holder seg relativt stabilt på mellom 2-4 % som indikerer moderat risiko og antall
sykehusinnleggelser siste 14 dager er < 5 siste 14 dager/100 000. Dette er også positivt. Disse rene
smittedata tilsier at den samlede risiko er redusert, men risikoen må også ses opp mot
smittesituasjonen i hele Oslo-regionen (se figur under). Da vurderer vi det slik at den samlede risiko
i kommunen er relativt høy og fortsatt på nivå 3. Bærum er omgitt av kommuner med til dels
vesentlig høyere smittenivåer, og siden vi i stor grad deler arbeids- og reiseregion med de øvrige
kommuner er vi i stor grad avhengig av smitten i våre nabokommuner.

Smitte i Oslo-regionen målt i antall smittede pr 100 000 siste 14 dager:
·
·
·
·

Gult: 50-100
Lyst rødt: 100-200
Rødt: 200-400
Mørkt rødt: > 400
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Kilde VG
Kommuneoverlegens vurdering
I tråd med regjeringens vurdering opplever kommuneoverlegen situasjonen som skjør og ustabil i
forhold til mulighet for økt smitte og svekket kontroll, og da i stor grad basert på de høye smittetall
vi fortsatt har i vår region. Kommuneoverlegen tenker at de strenge nasjonale og lokale tiltak har
bidratt til å holde smitten i sjakk, og vil sterkt anbefale at eventuelle lettelser bør innføres forsiktig
og svært gradvis.
Før jul erfarte Bærum smitte blant barn og ungdom både på enkelte skoler og knyttet til aktiviteter
på fritiden. Da innførte kommunen rødt tiltaksnivå på ungdomsskoler og fylkeskommunen innførte
rødt nivå etter anbefaling fra kommuneoverlegen.
Situasjonen med smitte blant barn og unge har bedret seg vesentlig siste to uker. Det er fortsatt
smittede barn og unge, men de smittes i all hovedsak i sine familier. Det er ingen utbrudd verken på
skoler eller i barnehager. Vår anbefaling er at det ikke er grunnlag for å opprettholde rødt tiltaksnivå
i skoler og i barnehager, og at gult tiltaksnivå nå er riktig.
Når det gjelder fritids- og idrettsaktiviteter for barn og unge har restriksjonene for ungdom virket så
lenge at det er grunnlag for å lette på disse restriksjonene. Skulle det vise seg at den økte sosiale
omgang dette innebærer føre til nye smitteutbrudd, bør terskelen være lav for å gjeninnføre
restriksjonene. Utover denne oppmykning, i lys av rådende usikkerhet, er kommuneoverlegenes
anbefaling, å videreføre dagens kommunale forskrift.
Kommunedirektørens vurdering og tilråding
Bærum kommune har fortsatt en situasjon med forhøyet smittetrykk i lokalsamfunnet. Dette
gjelder også for bo- og arbeidsregionen Oslo. Smitteutviklingen de siste ukene gir grunn til forsiktig
optimisme, samtidig som smitteutviklingen er svært ustabil med store svingninger.
Kommuneoverlegens vurdering er at situasjonen er uavklart, skjør og ustabil med tanke på kontroll
og med risiko for at smitten raskt kan øke til høyere nivåer.
Kommunedirektørens vurdering er at strenge nasjonale og lokale tiltak over tid har bidratt til å
holde forsvarlig smittevern lokalt og dermed oversikt over smitteutviklingen. Det vurderes videre at
det er nødvendig med videreføring av de fleste lokale tiltak, herunder de som er fastsatt i lokal
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forskrift, inntil videre. Kommunedirektøren foreslår likevel lettelser i enkelte tiltak som rammer
barn og unge.
Forslag til endringer i lokal forskrift
Kommunedrektøren foreslår, i tråd med anbefalinger fra kommuneoverlegen, og etter en samlet
vurdering, at Bærumsforskriften videreføres med følgende endringer av betydning:
·

Opphevelse av restriksjoner på innendørs organisert trening og andre innendørs fritidsaktiviteter for unge i
aldersgruppen 13-19 år.

I tillegg foreslår kommunedirektøren å fjerne enkelte bestemmelser i forskriften som ikke lenger er
aktuelle fordi de etter sitt innhold var tidsbegrenset.
Restriksjonene som nå foreslås opphevet ble innført 7. desember 2020. Tiltaket var da målrettet for
å begrense smittespredning mellom ungdom i forbindelse med fritidsaktiviteter på tvers av
skolekohorter mv. Restriksjonene har virket sammen med ‘rødt tiltaksnivå’ i henholdsvis
videregående skoler og ungdomsskoler i Bærum. Tiltaket har tilsynelatende ført til at
smittesituasjonen blant barn og unge har bedret seg vesentlig de siste ukene. Det er per i dag ikke
lenger smitteutbrudd av betydning på skoler i Bærum. Kommunedirektøren vil i tråd med
kommuneoverlegens anbefaling også gå ned fra rødt til gult tiltaksnivå på blant annet
ungdomsskolene.
Kommunedirektøren har vurdert hensynet til barnets beste ved at barns interesse i å bli vernet mot
smitte veid opp mot barns interesse i å ha et mangfold av ulike fritidstilbud. Særlig barn i sårbare
situasjoner kan anses å vinne på et større tilfang av tilbud enn det som har kunnet gis som følge av
restriksjonene. Slik smittesituasjonen er i dag, anses barnets beste å være at restriksjonene på
innendørs aktiviteter oppheves. Restriksjonene som foreslås opphevet er de som rammer innendørs
organisert trening og andre innendørs fritidsaktiviteter for ungdom i aldergruppen 13-19 år.
Gjeldende lokalt forbud mot treningssamlinger foreslås videreført i tråd med kommuneoverlegens
anbefaling. Kommunedirektøren har ikke mottatt henvendelser som tilsier at det er behov for å
oppheve dette og det anses heller ikke forsvarlig med dagens smittesituasjon. Gjeldende lokalt
forbud mot breddeidrettsarrangementer, både innendørs og utendørs, også for barn,
opprettholdes. Forbudet er i tråd med nasjonale anbefalinger om at idrettsarrangementer i
perioden vi er inne i stort sett bør avlyses eller utsettes for å unngå ansamlinger av mennesker og
økt mobilitet i samfunnet.
Kommunedirektøren vurderer fortløpende nødvendigheten og forholdsmessigheten av lokale tiltak
opp mot utviklingen i smittesituasjonen lokalt, regionalt og nasjonalt og innhenter løpende
oppdaterte faglige anbefalinger fra bl.a. kommuneoverlegen. Kommunedirektøren anser at en slik
«føre var»-tilnærming er riktig når det skal vurderes lettelser i tiltakene. Den er også i tråd med
kommunens rettslige ansvar for å sørge for et forsvarlig lokalt smittevern.
Endringer i tiltaksnivå i barnehager og skoler
Kommuneoverlegen anbefaler at tiltaksnivå i barnehager og skoler justeres fra rødt til gult
tiltaksnivå. Dette med begrunnelse i dagens smittesituasjon i barnehager og skoler, og i
Bærumsamfunnet generelt. Samtidig har regjeringen presentert at det nasjonale tiltaksnivået
nedjusteres til gult nivå på ungdomskoler og videregående skoler. Kommunedirektøren har
gjennomført følgende prosess:
·

Drøfting med de ansattes representanter i Oppvekst skole og Oppvekst barnehage fredag 15. januar.
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·
·

Behandling i pandemimøte fredag 15.januar og 18.januar
Kommunedirektøren har hatt dialog med Asker kommune.

Etter ny vurdering og anbefaling fra kommuneoverlegen 18. Januars har kommunedirektøren
besluttet:
1. Det innføres gult tiltaksnivå ved barnehager og barneskoler fra og med onsdag 20. januar
2. Det innføres gult tiltaksnivå på ungdomskoler fra og med mandag 25.januar

Det ble sendt ut informasjon til kommunens poliske ledelse, Formannskapet og Hovedutvalg barn
og unge 18. Januar.

Ikrafttredelse og varighet
Kommunedirektøren foreslår at endringene, som innebærer lettelser i vedtatte tiltak, trer i kraft
straks. Kommunale bygg og anlegg åpner for aktivitet fra onsdag 20.01.2021. Lettelser i
smitteverntiltak skal normalt gis straks det er grunnlag for det. Det er ikke grunn til å avvente eller
utsette ikrafttredelse av hensyn til kommunikasjon til berørte eller andre.
Forskriften med vedtatte endringer fortsetter å gjelde «inntil videre». Slik vil kommunen ha
nødvendig fleksibilitet med hensyn til når neste revisjon mest hensiktsmessig kan finne sted.

Prosessuelle merknader
Forslag til endringer i lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune, utformet
basert på Kommunedirektørens vurderinger, er inntatt innledningsvis i saksfremlegget.
Formannskapet har vedtakskompetanse i samsvar med delegasjon vedtatt av kommunestyret i sak
100/20. Gruppelederne for partiene som er representert i kommunestyret, men ikke i
formannskapet, gis anledning til å uttale seg.
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 “for så vidt
[forhåndsvarsling] kan vanskeliggjøre gjennomføring av forskriften eller svekke dens effektivitet”, jf.
bokstav b.
De lettelser og tiltak som er fremmet i saken her ble varslet i desember og har vært diskutert
tidligere. Selve forslaget er utarbeidet og fremmes på kort varsel, idet kommunedirektøren med
gjeldende smittesituasjon og etter regjeringens anbefalinger i dag legger til grunn at det ikke lenger
er grunnlag for å opprettholde de aktuelle restriksjonene. Smitteverntiltak skal oppheves så snart
det ikke lenger er grunnlag for dem, og kommunedirektøren legger til grunn at det gjelder enn mer
når det er snakk om tiltak som direkte rammer barn og unge. Det er videre snakk om lettelser i
tiltak, og lettelsene kan ikke ses å ha direkte negativ innvirkning på andre grupper.
Kommunedirektørens vurdering er at gjennomføring av en mer eller mindre formell høring ville
forsinket opphevelsen av tiltakene uten å tilføre noe av vesentlig verdi. Det er derfor ikke
gjennomført høring.
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Kommunedirektøren tar som ved tidligere forskriftsvedtak sikte på å orientere innbyggerne og
næringslivet om forskriften gjennom flere informasjonskanaler. Kommunens
kommunikasjonsavdeling informerer i henhold til nå etablerte prosedyrer. Det foreslås at
endringene i forskriften skal gjelde straks de er vedtatt og at forskriften med vedtatte endringer skal
gjelde inntil videre.
Kommunedirektøren vil følge smitteutviklingen både i Bærum kommune og i Osloregionen tett og
vurdering av tiltak vil gjøres fortløpende.

KONKLUSJON OG ANBEFALING
Kommunedirektøren tilrår at formannskapet vedtar endringer i lokal forskrift om forebygging av
koronasmitte i Bærum kommune som innstilt.
Kommunedirektøren vil følge utviklingen i den lokale smittesituasjonen løpende og vurdere behovet
for endringer av lokal forskrift og andre tiltak. Innføring av ytterligere tiltak kan bli aktuelt på kort
varsel ved behov.

Vedlegg:
Forskriftstekst - forslag til endringer - vedlegg til FSK 190121
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Dato:
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Saksbehandler:
Saksansvarlig:

Arkivkode:
N-125
Tone Halvorsen
Tone Halvorsen

Bilag nr:

Arkivsak ID:
21/697

J.post ID:
21/9216

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

19.01.2021

032/21

Henvendelser og innspill

Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Dokumenter til orientering:
Dokumentnummer
1.

Tittel
Stengning av kino som del av en sosial nedstengning - ODEON Sandvika Bærum Kommune

