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Brev til Bærum og Asker kommuner om covid-19 situasjonen i egen bo- og arbeidsregion
Ved håndtering av større utbrudd av covid-19 er det ønskelig at smittevernråd og -tiltak er godt
samordnet innenfor en bo- og arbeidsmarkedsregion. Kommunene Bærum og Oslo er i samme
bo- og arbeidsmarkedsregion. På grunn av de store problemene med å få kontroll over smitten i
Oslo, har kommunen valgt å innføre strengere smitteverntiltak på noen områder enn det som
er foreslått i de generelle rådene til kommuner med større utbrudd. Helsedirektoratet
registrerer at Bærum kommune har innført mange av de samme smitteverntiltakene som Oslo.
Dette vil bidra til å styrke arbeidet med å slå ned smitten både i Oslo og Bærum.
På to områder har Bærum kommune valgt å ikke følge Oslos vedtak. Det gjelder vedtakene om
å stenge treningssentrene og å innføre full skjenkestopp. Helsedirektoratet har forståelse for at
Bærum kommune etter en vurdering av smittesituasjonen er kommet frem til at disse tiltakene
ikke er nødvendige for å slå ned smitten i Bærum. Helsedirektoratet vil likevel be Bærum
kommune om å ta disse beslutningene opp til ny vurdering.
Som kjent er smittesituasjonen for covid-19 nå alvorlig. Det gjelder for landet som helhet, men
spesielt for bo- og arbeidsregion Oslo der smitten er særlig høy, og der det over lengre tid har
vist seg å være vanskelig å få kontroll over smitten.
I en slik situasjon er det viktig at alle berørte kommuner i tillegg til å vurdere egne behov, også
vurderer tiltak som vil bidra til å løse problemer i hele bo- og arbeidsmarkedsregionensom de
er en del av.
Det er kort vei og en høy grad av mobilitet mellom Oslo og Bærum, og mobiliteten kan øke når
smitteverntiltakene er forskjellige. Derfor blir det særlig viktig at smitteverntiltakene er så godt
samkjørte som mulig i de to kommunene.
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