
Møtereferat Kriseledelsen 06.01.21 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  
Direktør teknologi og endring Ole Gabrielsen,  
Direktør oppvekst Erik Bråthen 
Direktør Teknisk Hasse Ekman 
Rådgiver Lene Skytte Gunstrøm - frafall 
Kommunikasjonsansvarlig Pål Nilsen 
Helsesjef Øivind Werner Johanssen  
Virksomhetsleder HR Julie Bäckstrøm 
Ass. Direktør oppvekst Elisabeth G. Langvik 
 
 
Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o Det har vært rekordsmitte nasjonalt det siste døgn med over 900 nye smittede. R-

tallet ligger nå på 1,4 og myndighetene er urolige 
o Ny leverandør på vaksine er nær til å bli godkjent i EU og Norge. 

 

• Smittesituasjon 
o Siste døgn er det 10 bekreftet positive. 3 er smittet i husstand, 4 i private 

sammenkomster og 1 har ukjent smittevei 
o Det er totalt testet 318 siste døgn 
o Hittil i dag er det meldt inn 12 positive 

 

• Helseinstitusjoner v /Alice 
o 1 ny ansatt smittet ved Karl Johans gate bofellesskap 
o 1 ny ansatt smittet ved Kruseløkka sykehjem 
o Fra smittede meldt i dag så er det beboer på Kurland sykehjem og 1 ansatt Haugvoll 

sykehjem som er innmeldt. 
o Har i dag vært møte med alle virksomhetslederne og de melder om slitne ansatte og 

høyt sykefravær. De melder om at de er glade for de tiltak som er innført gjennom 
forskriften 

o Samhandlingsmøtet med de tillitsvalgte gir det samme bildet som 
virksomhetslederne gir. 

o Det ble også meldt inn bekymring fra de ansatte på mangel av smittevernutstyr. Det 
ble beroliget med at dette ikke er problematisk pr. i dag. 

o Viktig at ledelsen og ledere tar ansvar og holder motivasjonen oppe blant sine 
ansatte.  

o Det er også svært viktig å ha en tett kontakt med de tillitsvalgte 
 

  



Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst v/Erik 
o Sendt ut oppdatert beredskapsplan for tiden fremover 
o Det legges til rette for at ansatte i oppvekst kan bruke munnbind i situasjoner hvor 

avstand ikke kan overholdes 
o Sårbare barn og unge – SLT koordinator Tone orienterte om kontakt med politiet 

gjennom jul og nyttår. Det har vært svært stille for barnevern, familievold og 
generelt. 

o Må hente inn mer fakta på faktisk tilstand for de sårbare barn/unge. De vil antagelig 
ikke oppsøke de tiltak som kommunen arrangerer. 

o Trenger mer kompetanse på digitalt arbeid. Bruke kompetanse og kanaler fra kultur 
til å bli bedre 

o Oppsøkende kontakt fra ungdomskontaktene gjennomføres som planlagt på dagtid 
og en kveld i uken. 
 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde  
 

• Teknisk 
o Byggvedlikehold er stoppet pga smitte i teamet 
o Karantenehotellet går sin gang med rolige forhold 

 

• Organisasjon v/Reidar 
o Rekrutterer ansatte på rammeavtaler i vaksinasjonsprosjektet for å få fleksibilitet i 

avtalene 
o Lønnes etter tariff på høyeste ansiennitetsnivå 
o Meklingsprosessen mellom KS og sykepleierforbundet forgår nå og det kan føre til 

streik fra i morgen hvis ikke det blir enighet mellom partene. 
 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt 
 

• Kommunikasjon v/Pål 
o Sak om betaling ved redusert tilbud i SFO og barnehager er ute 
o Oppdatering av smitte- og karantenesituasjonen vil bli oppdatert på våre nettsider i 

løpet av dagen 
o Mulig at den første vaksinen på Quality settes på tirsdag. Da vil vi være første 

kommunen i landet som starter massevaksinering 
o Vaksinasjonsprosjektet har fungert svært bra. Det bør publiseres som en positiv sak 
o SA ønsker nettprat om vaksine og Øivind stiller i slutten av neste uke 

 

• Eventuelt 
o Sapna har fått tilbakemeldinger om at idrettsanlegg har vært stengt for bruk for 

skoledrift. Dette var ikke hensikten når forskriften ble vedtatt. Anleggene må være 
åpne for bruk som en del av skoledriften. Dette må kommuniseres og servicetorget 
må også få beskjed 

o Den smittede ansatte på byggvedlikehold har ført til karantene for 13 ansatte i 
teamet. Vedkommende har også vært på Eplehagen bofelleskap men har ikke vært i 
nærheten av beboere. Det tas allikevel en gjennomgang av tiltak på bofellesskapet. 

o Smitteutbruddet i Sparta er uoversiktlig 
 
Innkalle til møte i kriseledelsen kl 12-13 på fredag 


