
Møtereferat Kriseledelsen 07.01.21 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 - frafall 
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 Vaksine fra Moderna er godkjent for bruk i Norge. Fra uke 4 vil vi få et større antall 

doser med vaksiner 
o En tredje vaksine er i ferd med å bli godkjent 
o Totalt er det vaksinert ca. 11000 personer i Norge i dag 
o I Sarpsborg er ca 600 innbyggere vaksinert i løpet av denne uken 

 

• Smittesituasjon 
o Siste døgn er det bekreftet 15 smittede. 6 av de smittede er knyttet til 

arrangementet i Sparta. 1 har ukjent smittevei 
o I Sparta har flere spillere og flere i støtteapparatet testet positivt. Disse har befunnet 

seg på forskjellige steder i hallen. Det er opplyst om at det kan ha vært 80-90 
personer på arrangementet som fører til at dette er en veldig uavklart situasjon. 

o Kommuneoverlegen vurderer denne situasjonen som svært alvorlig, siden så mange 
personer er involvert.  

o Kommunen har forespurt Sparta om å få oversendt en liste over deltagere og roller 
disse deltagere har hatt. 

o Sapna har vært i dialog med FHI om prøvene fra Sparta skal sekvensieres for å kunne 
avgjøre om dette dreier seg om det muterte viruset. 

o Viktig å ha en oppfølging på antallsbegrensning og eventuelle rutiner rundt kamper 
fremover uansett hvilke reaksjoner kommunen vurderer i ettertid ovenfor Sparta. 
 

• Helseinstitusjoner v /Kirsti 
o Kruseløkka sykehjem er i en krevende situasjon. Isolasjon går ut på søndag om 

det ikke skjer noe mer på denne institusjonen. 
o Byggevirksomheten på Kurland bofelleskap er stoppet. Det er ikke 

hensiktsmessig at det foregår bygg- eller vedlikehold på noen av 
helseinstitusjonene nå som ikke er strengt nødvendige 

o Det gis en oppfordring fra helse om at de som absolutt må rundt på forskjellige 
bygg i disse tider må bruke munnbind og være flinke til å følge smittevernsregler. 



o Smittet ansatt på Kurland sykehjem med ukjent smittevei. 17 beboere i 1 
avdeling i karantene. 

o Alle vil bli testet, ble testet i går og skal retestes om 4 dager. 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

 

• Oppvekst v/Erik 
o Jobber med å svare opp spørsmål fra virksomhetene. 
o Noen foresatte ønsker å foreta hjemmeundervisning for sine barn. Sjekke opp 

veileder i forhold til å svare ut dette spørsmålet 
o Det er en uoverensstemmelse mellom vår forskrift og veilederen fra Udir på at 

foreldre med samfunnskritiske jobber skal ha rett til utvidet sfo og barnehage. Vår 
forskrift er strengere ved at vi sier at begge foreldrene må ha slike jobber for å få rett 
til utvidet tilbud. Erik og Pål har dialog på kommunikasjon. 
 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde  
 

• Teknisk 
o Karantenehotellet har økende antall beboere, særlig økning av polske arbeidere 
o Har fått meldinger fra nabokommuner at flere polske arbeidere kommer over 

grensen og benytter seg av karantenesteder som ikke er i henhold til reglene. Dette 
meldes inn ved neste rapportering til fylkesmannen (mandag 11.01) 

 

• Organisasjon v/Reidar 
o Enighet i meklingen mellom KS og sykepleierforbundet i natt. 
o Lederutviklingsprogrammet som skulle starte i januar blir avlyst og skyves frem til 

høsten 2021. 
 

• Teknologi og endring 
o Har stoppet alt av jobber som var planlagt men som ikke er strengt nødvendig på IKT 

 

• Kommunikasjon v/Pål 
o Lager et utkast med budskap om bruk av munnbind for kommunalt ansatte. Som 

kommuneansatt er vi veldig synlige, og det er derfor viktig at vi etterlever gjeldende 
forskrift og policy og bruker munnbind ved all aktivitet utenfor eget 
arbeidssted/bygning. 

o Planlegger nettmøte i SA om forskriften slik at vi avlaster kommuneoverlegene for 
spørsmål. Nettmøte planlegges på mandag 12-13.30 

 

• Eventuelt 
o Forberede til uken en videreføring av forskriften og hva den skal inneholde 
o Det er særlig viktig å gjøre en vurdering på skoler og barnehager 


