
Møtereferat Kriseledelsen 04.01.21 kl. 08.30 
Deltagere:  
Ordfører Sindre Martinsen-Evje,  
Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen,  
Direktør helse og velferd Kirsti Skaug  
Virksomhetsleder Tove Skadsheim 
Ass. Direktør Helse og velferd Alice Reigstad 
Kommuneoverlege Sapna Iqbal 
Direktør organisasjon Reidar Handelsby,  
Direktør samfunn Sigmund Vister,  
Direktør teknologi og endring Ole Gabrielsen,  
Direktør oppvekst Erik Bråthen 
Direktør Teknisk Hasse Ekman 
Rådgiver Lene Skytte Gunstrøm - frafall 
Kommunikasjonsansvarlig Pål Nilsen - frafall 
Kommunikasjonsrådgiver Maren Lunde 
Helsesjef Øivind Werner Johanssen  
Virksomhetsleder HR Julie Bäckstrøm 
Ass. Direktør oppvekst Elisabeth G. Langvik 
 
 
Sak 1: Oppdatering fra helse  
 

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o Innføring av testplikt for alle som ankommer og skal inn i Norge 

 

• Nye nasjonale anbefalinger og tiltak: 
 

Anbefalinger: 
o Unngå gjester hjemme 
o All organisert breddeidrett og fritidsaktiviteter utsettes i 2 uker 
o Unngå alle unødvendige reiser 
o Fagskoler og universitet bør ha digital undervisning 
o VGS og ungdomsskoler på rødt nivå 
o Adgangskontroll og antallsbegrensning i butikker og kjøpesenter 

 
Påbud/forbud 

o Maks 5 pers. på private sammenkomster utenfor private hjem 
o Maks 10 pers på innendørs arrangement. Unntak med 50 pers. i begravelser og 200 

pers. på steder med fastmonterte seter. 
o Totalt skjenkeforbud 

 
Kommuner med stort smittetrykk er anbefalt å innføre følgende tiltak: 

o Innføring av rødt nivå på skoler og barnehager 
o Stenging av svømmehaller, bingohaller og treningssentre 
o Påbud om munnbind på offentlig sted 
o Påbud om bruk av hjemmekontor i den utstrekning det er mulig 

 

• Vaksine 
o Vaksinering av de prioriterte på sykehjem og bofelleskap er gjennomført som 

planlagt i romjulen. 



o De neste 185 doser som mottas i uke 1 skal gis til prioriterte i bofelleskap som ikke 
har fått vaksine. 

o Uke 2 skal vi motta 175 doser hvor 20% også skal prioriteres til helsepersonell (35 
doser) 

 

• Smittesituasjonen 
o Uke 53 hadde 92 positive tilfeller 
o Lav testaktivitet 
o Smitteveier er i hovedsak som følgende: 41% i private sammenkomster, 30% i 

husstand og 11% på arbeidssted 
 

• Smittesituasjon i helseinstitusjonene v/Alice 
o Alice orienterte om at av 11 virksomheter så er det 10 som er berørt med mye 

smitte og karantener både for ansatte og pasienter/beboere 
o Det er svært utforende å drifte virksomhetene slik som situasjonen er nå. 

Helsepersonell blir flyttet til der hvor det er utfordringer til enhver tid noe som fører 
til stort press på de som står i jobben. Dette fører igjen til stort sykefravær som ikke 
er koronarelatert 

 
 

Kriseledelsen må vurdere følgende tiltak for å kunne drifte forsvarlig og for å kunne 
overholde TISK strategi: 

• Ta ned aktivitet på hjemmehjelpstjenestene 

• Stenge alle sykehjemmene i Sarpsborg for besøk 
 

Kriseledelsen beslutter å innføre begge tiltakene over på bakgrunn av stort smittetrykk 
generelt i Sarpsborg og de nasjonale tiltak som nå er innført. Det er også på bakgrunn at 
kommunen skal ha en mulighet til å få gjennomført planlagt vaksineprogram som er satt opp 
for de prioriterte på sykehjem og personer i risikogruppen. 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst v/Erik og Elisabeth 
o Det er vist økt forståelse fra foresatte om situasjonen vi står i og at skoler og 

barnehager er satt på rødt nivå. 
o De yngste elevene blir prioritert for oppmøte på skolen og de eldre elevene får større 

grad av digital undervisning. 
o Skoleskyss må vurderes for tiltak for å unngå trengsel der hvor det er aktuelt 
o Åpningstid for barnehager og SFO bør videreføres og det anbefales at det 

forskriftsføres hvem som skal få utvidet tilbud for sine barn ved samfunnskritiske 
funksjoner. 

 

• Samfunn v/Sigmund 
o Direktør har vært i dialog med virksomhetsleder for Sarpsborg Scene og ønsker en 

vurdering på åpning/stenging for denne kulturarenaen i tiden som kommer. Denne 
vurderingen ønskes for å få forutsigbarhet for de ansatte og for kontraktører. Det er 
vanskelig å planlegge med 14 dagers frister.  
Anbefalingen er at Sarpsborg Scene holder stengt ut januar 2021. 
 

 Kriseledelsen støtter anbefalingen og beslutter at Sarpsborg Scene holdes stengt ut januar 
 2021. 



• Teknisk v/Hasse 
o Karantenehotellet har 15 beboere pr. i dag 
o Rolige forhold 

 

• Organisasjon og HR v/ Reidar og Julie 
o Ønsker at vi vurderer å forskriftsfeste et påbud om hjemmekontor 
o Det er nå 105 søkere til utlysningen av vaksinepersonell 

 

• Teknologi og endring 
o Ønsker at vi tar med vurdering av de lokaler vi har utleie på ved ny forsterket 

forskrift. 
o Servicetorget holder åpent i dag men foretar en ny vurdering om det skal holdes 

stengt så lenge forskriften gjelder. 
 

• Kommunikasjon v/Pål 
o Det er et ønske fra befolkningen om tydelighet på de tiltak som kommunen vedtar. 
o Overordnet innhold i forslag til ny forsterket forskrift publiseres i kveld. 

 
Eventuelt: 

• Det innkalles til møter i kriseledelsen kl. 15 tirs-ons-tors denne uken. 


