
Møtereferat Kriseledelsen 05.01.21 kl. 15.00 
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 – frafall 
Virksomhetsleder Jon Myrli  
Direktør teknologi og endring Ole Gabrielsen,  
Direktør oppvekst Erik Bråthen 
Direktør Teknisk Hasse Ekman 
Rådgiver Lene Skytte Gunstrøm - frafall 
Kommunikasjonsansvarlig Pål Nilsen 
Kommunikasjonsrådgiver Maren Lunde 
Helsesjef Øivind Werner Johanssen  
Virksomhetsleder HR Julie Bäckstrøm 
Ass. Direktør oppvekst Elisabeth G. Langvik 
 
 
Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Saksfremlegg og forslag til ny og forsterket forskrift er oversendt til formannskapet. Det 
orienteres om at Fredrikstad vil følge oss og forsterke forskriften også der. 

• Vaksiner 
o Mottatt 185 doser (i realiteten 222 doser) i dag. Dosene er utdelt til de som er 

planlagt i neste ledd til å få disse. 
o Det jobbes med en plan for å sette i gang vaksinering av helsepersonell fra neste 

uke. Det skal utarbeides en prioritering av hvilke som skal være de første av 
helsepersonell for vaksinering og kommunen vil følge de nasjonale retningslinjer 
for dette. Dette vil også være til orientering ved samhandlingsmøtet med 
tillitsvalgte og HVO som skal avholdes i morgen 

o Ny leverandør av vaksine er nå under godkjenning i EU 
 

• Smittesituasjon 
o 14 bekreftet positive det siste døgn 
o 7 smittet i private sammenkomster, 3 på arbeidsplass og 1 i husstand. 2 har 

ukjent smittevei. 
o Testet totalt 266 siste døgn som er en gledelig økning 
o Hittil i dag er det registrert 8 bekreftet positive. 

 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Ikke rapportert ytterligere positive fra siste døgn 
o Rapportert fra dagens tall så er det 1 ansatt som er bekreftet smittet på Karl 

Johans gate. 13 ansatte er satt i karantene, hvor to av disse er bekreftet positive. 
 
  



Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst v/Erik 
o Jobber med organisering i barnehager og skoler i henhold til oppdaterte veileder for 

rødt nivå. 
o Retningslinjer er utarbeidet 
o Hvordan dette kommuniseres ut gjøres i dialog med Pål 
o Det har vært medbestemmelsesmøte i dag tidlig hvor alle hadde sluttet seg til 

tiltakene som er vedtatt 
 

• Samfunn v/Jon Myrli 
o Biblioteket holdes åpnet med et minimum av tilbud. Kun utlån av bøker. 
o Tiltak for sårbare barn og unge gjennomgås etter at ny forskrift er vedtatt i morgen. 

SLT-koordinator innkalles til møtet i kriseledelsen i morgen. Gruppen som har jobbet 
med dette tidligere varsles om at de begynner å planlegge tiltak som kan 
gjennomføres fra 18.01.21 Så lenge skoler og barnehager er på rødt nivå så må 
tiltakene foregå på digitale plattformer. 
 

• Teknisk- ikke noe nytt å melde 
 

• Organisasjon v/Reidar 
o Møte med tillitsvalgte og HVO i morgen. Informere om vaksinasjon og prioritet av 

vaksinasjon på helsepersonell 
 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt 
 

• Kommunikasjon v/Pål 
o Smitte- og karantenesituasjonen må oppdateres på våre nettsider. Dette gjelder 

generelt og for våre egne virksomheter 
o Det er generelt misnøye på sosiale medier på nyhet om strengere forskrift. Det er 

særlig misnøye om redusert åpningstid for barnehage og SFO. Pål og Erik har dialog 
om hvordan dette svares opp. Henvise til en midlertidig lovendring som er vedtatt 
under koronapandemien som forsvarer tiltaket om redusert åpningstid. 


