BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

23.04.2021

FORMANNSKAPET
23.04.2021 kl. 19:00 - 20:15

På grunn av Covid -19-situasjonen behandles møtet som fjernmøte via Microsoft Teams i medhold
av § 3-16 i Bærum kommunes reglement for folkevalgte organers virksomhet, jf. kommuneloven §
11-7. Møtet ble streamet slik at allmennhetens tilgang til møtet er ivaretatt.

Innledende orientering om koronasituasjonen og forslaget til lokal forskriftsendring
v/kommunedirektør Geir Aga, kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen og
kommuneadvokat Tomasz Edsberg.
Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti

Følgende medlemmer møtte:
Kari Brodin Seljelid
Kjell Maartmann-Moe
Torbjørn Espelien
Dag Egil Strømme
Haakon Kvenna Veum
Lisbeth Hammer Krog
Maria Barstad Sanner
Morten Skauge
Ole Kristian Udnes
Siw Wikan
Signe Bakke Sølberg
Stein Stugu
Ragnar Molland
Eirik Trygve Bøe
Wenche Steen

Parti
Ap
Ap
Frp
H
H
H
H
H
H
H
MDG
R
Sp
V
V

H

Antall representanter: 15
Fra administrasjonen
Arthur Wøhni

Tittel
kommunaldirektør samfunn
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Bente Rudrud Herdlevær
Geir B. Aga
Kristin Nilsen

kommunaldirektør org., styring
og utvikling
Kommunedirektør
kommunaldirektør velferd

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

115/21

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

116/21

Henvendelser og innspill

Eventuelt
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Sak 115/21: Forebygging av koronasmitte i Bærum kommune –
videreføring og endring av lokal forskrift
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Endringer av gjeldende lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune
Kommunedirektøren tilrår at formannskapet vedtar følgende endringer i forskrift om
forebygging av koronasmitte i Bærum kommune av 1. oktober 2020 (FOR-2020-10-011939):
·

§ 1 oppheves.

·

§ 2 oppheves.

·

I § 3 gjøres følgende endringer
·

Innledningen i bokstav a skal lyde slik:

Innendørs arrangementer:
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Følgende
arrangementer kan likevel gjennomføres så langt det er tillatt etter de til
enhver tid gjeldende regler i Covid-19-forskriften:
·

Bokstav a nr. 3 skal lyde slik:

Vielser, dåp, konfirmasjon og lignende ritualer. Ved gjennomføring av slike
arrangementer skal det ikke være flere enn 10 personer til stede.
·

§ 4 oppheves.

·

I § 5 gjøres følgende endringer:
·

Overskriften skal lyde slik:

Forsterkede krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for visse virksomheter
·

Innledningen skal lyde slik:

I tillegg til reglene om smittevernfaglig drift av virksomheter i nasjonal forskrift
av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid19-forskriften), gjelder følgende gjelder følgende forsterkede krav i lokalene til
butikker og virksomheter der tjenesteyting skjer og i fellesområdene i
kjøpesentre:
·

Bokstav c skal lyde slik:

Virksomheten skal organiseres slik at kunder som oppholder seg i
virksomhetens lokaler kan holde to meters avstand til andre kunder som ikke
er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort. Tillatt antall kunder i
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lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig
gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

·

I § 7 gjøres følgende endringer:
·

Første ledd skal lyde slik:

Serveringssteder i kjøpesentre skal holde stengt, unntatt for salg av mat og
ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet.
·

Andre ledd skal lyde slik:

Andre serveringssteder kan holde åpent for uteservering i tillegg til salg av mat
og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Gjester kan ikke
nyte mat eller drikke inne i serveringsstedets lokaler.
·

Tredje ledd skal lyde slik:

Andre ledd gjelder ikke for serveringssteder på hoteller når disse serverer mat
til overnattende gjester.

·

§ 9 skal lyde slik:

Forskriften gjelder inntil videre.

Endringene trer i kraft 26. mars kl. 00:01 og gjelder inntil videre

Behandlingen i møtet:
Forslag fremmet av Torbjørn Espelien, Frp
Forskrift om endring i forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune,
Viken, av 1. oktober 2020 oppheves straks.
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
Seniorsentrene i Bærum åpnes så raskt som mulig i løpet av uke 17 (neste uke)
Votering:
Torbjørn Espeliens forslag fikk 1 stemme (Frp) og falt.
Stein Stugus forslag fikk 2 stemmer (R, Frp) og falt.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt med følgende rettelse i kursiv:
Endringene trer i kraft 26. april kl. 00:01 og gjelder inntil videre.
FSK - 115/21 - 23.04.2021:
Vedtak:
Endringer av gjeldende lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Bærum kommune
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Kommunedirektøren tilrår at formannskapet vedtar følgende endringer i forskrift om
forebygging av koronasmitte i Bærum kommune av 1. oktober 2020 (FOR-2020-10-011939):
·

§ 1 oppheves.

·

§ 2 oppheves.

·

I § 3 gjøres følgende endringer
·

Innledningen i bokstav a skal lyde slik:

Innendørs arrangementer:
Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs. Følgende
arrangementer kan likevel gjennomføres så langt det er tillatt etter de til
enhver tid gjeldende regler i Covid-19-forskriften:
·

Bokstav a nr. 3 skal lyde slik:

Vielser, dåp, konfirmasjon og lignende ritualer. Ved gjennomføring av slike
arrangementer skal det ikke være flere enn 10 personer til stede.
·

§ 4 oppheves.

·

I § 5 gjøres følgende endringer:
·

Overskriften skal lyde slik:

Forsterkede krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for visse virksomheter
·

Innledningen skal lyde slik:

I tillegg til reglene om smittevernfaglig drift av virksomheter i nasjonal forskrift
av 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid19-forskriften), gjelder følgende gjelder følgende forsterkede krav i lokalene til
butikker og virksomheter der tjenesteyting skjer og i fellesområdene i
kjøpesentre:
·

Bokstav c skal lyde slik:

Virksomheten skal organiseres slik at kunder som oppholder seg i
virksomhetens lokaler kan holde to meters avstand til andre kunder som ikke
er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort. Tillatt antall kunder i
lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig
gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

·

I § 7 gjøres følgende endringer:
·

Første ledd skal lyde slik:
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Serveringssteder i kjøpesentre skal holde stengt, unntatt for salg av mat og
ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet.
·

Andre ledd skal lyde slik:

Andre serveringssteder kan holde åpent for uteservering i tillegg til salg av mat
og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Gjester kan ikke
nyte mat eller drikke inne i serveringsstedets lokaler.
·

Tredje ledd skal lyde slik:

Andre ledd gjelder ikke for serveringssteder på hoteller når disse serverer mat
til overnattende gjester.

·

§ 9 skal lyde slik:

Forskriften gjelder inntil videre.
Endringene trer i kraft 26. april kl. 00:01 og gjelder inntil videre

Sak 116/21: Henvendelser og innspill
Forslag til vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Dokumentnummer Tittel
1.
Delvis gjenåpning av treningssentre i Bærum fra man 26.april
(Endring fra Kap 5A til 5B)
2.
Bærum Idrettsråd - Innspill til kveldens møte
Behandlingen i møtet:
Votering:
Tatt til orientering.
FSK - 116/21 - 23.04.2021:
Vedtak:
Dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
Tone Halvorsen
formannskapssekretær

