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Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o Nasjonalt 825 smittede siste døgn 
o Vaksinert 600 personer i Sarpsborg i løpet av denne dagen (1% av befolkningen) 

 

• Smittesituasjon 
o 17 positive siste døgn. 16 nærkontakter og 1 med ukjent smittevei. 
o De fleste er fra Spartautbruddet 
o Dette berører flere deler av våre kommunale virksomheter.  
o Sapna har i dag vært i dialog med FHI og fått grønt lys for å sekvensiere prøvene fra 

spartautbruddet. Prøvene vil ikke være prioriterte prøver for dette. 
o Testet 40 deltagere fra offentlig arrangement i går 
o Fått oversikt over deltagere fra Sparta. I overkant av 60 deltagere bare fra Sparta. 
o Totalt testet 366 siste døgn 

 
o Utbruddet i Sparta har fått store ringvirkninger for våre kommunale virksomheter 

o Det er berammet et møte til uken med Sparta om smittesituasjonen 

o Det er enighet om i kriseledelsen at smittesituasjonen med dette utbruddet er 

alvorlig og at det må innføres noen tiltak 

o Teknisk som hadde banemannskap på det offentlige arrangementet har nå alle disse 

i karantene og det skal ikke flyttes mannskap fra andre bygg inn i Sparta Amfi. 

o Etter en lang diskusjon med argumenter for og imot så beslutter kriseledelsen at 

Sparta Amfi skal stenges i to uker fra i dag. Det begrunnes med at teknisk ikke har 

personell til å drifte p.g.a smitte og karantener i driftspersonell og på grunn av en 

uavklart smittesituasjon i selve amfiet.  

o Det er en forventning om at også idrettsforbundet gjør en vurdering av aktiviteten på 

toppnivå i hockey etter flere smittede i forskjellige klubber 

o Helse foreslår også at det opprettes en arbeidsgruppe som jobber med strategier for 

tiltak og etterlevelse av disse i forhold til all toppidrett i Sarpsborg. Samfunn 



v/Sigmund orienterer om at det finnes en idrettskonsulent i kommunen som er godt 

kjent med idrettslagene som kan inngå i en slik arbeidsgruppe. 

 

• Helseinstitusjoner v /Kirsti 
o 1 smittet ansatt på Astridsgate bofelleskap fører til 8 ansatte og 5 brukere i 

karantene.  
o Det er nå besluttet å bruke fullt smittevernutstyr på alle bofellesskap 
o På grunn av utfordringer med åpne aktivitetssenter med beboere fra mange 

forskjellige bofellesskap så har helse gjort noen tiltak for å redusere risiko for smitte 
på disse stedene. Fra 8.jan – 21. jan så får beboere i kommunale bofelleskap 
alternative løsninger for aktivitet i bofelleskapene. Det er bare brukere som bor 
privat som får mulighet til å bruke aktivitetssentrene i denne perioden. Kriseledelsen 
slutter seg til denne løsningen. 

o Kruseløkka sykehjem må etter isolasjonsperioden smittevaskes. Fortsatt er det noen 
syke pasienter som også må ha ekstra tilsyn. Virksomheten ønsker til neste uke å 
stenge for rulleringspasienter på dette sykehjemmet. Dette ønskes fordi de ansatte 
har stått i sterkt smittepress i lang tid samt at det må vaskes. 

o Karl Johans gate bofelleskap – totalt 5 smittede 
o Kurland sykehjem har ikke fått flere positive etter testing. 4 ansatte og 17 beboere er 

i karantene 
o 1 ansatt på krisesenteret er bekreftet smittet. Vedkommende har fått tildelt 

isolasjonsleilighet av kommunen. Vedkommende har blitt alvorlig syk i dag og blitt 
hentet av ambulanse til sykehus. 

o Utfordringer med drift på flere helseinstitusjoner med slitne ansatte og mange AML 
brudd. Disse blir fulgt opp ved avvikshåndteringen. 

o Det har kommet mange spørsmål til kommuneoverleger om tolkning av forskrift med 
hensyn på organisert/uorganisert aktivitet. Det gjelder i hovedsak spørsmål om bruk 
av våre idrettsanlegg ute. Kommunelegene og helsesjef svarer opp disse 
spørsmålene og foreløpig stenges ikke våre kommunale idretts- aktivitetsanlegg 
utendørs. Det er lov å drive uorganisert idrett og aktivitet utendørs. 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst v/Erik 
o Har hatt møte med virksomhetslederne i dag og rødt nivå fungerer bra. 
o Følger veileder på at foresatte som søker om å ha hjemmeskole for sine barn må 

fremlegge legeerklæring. 
o Erik deltar i nettmøte på mandag for å svare ut spørsmål som gjelder oppvekst 
o I følge veileder fra Udir så er det oppført at kommunen må finne tiltak på rødt nivå 

som gjør oss i stand til å ha mindre kohorter for å kunne drifte med riktige 
smittevernstiltak. Tiltaket vi har truffet for å kunne gjennomføre dette er å kreve at 
begge foresatte har samfunnskritiske jobber for å kunne benytte seg av utvidet 
tilbud for barnehage og SFO 
 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde  
 

• Teknisk 
o Hasse har hatt en gjennomgang i teknisk for bruk av munnbind og etterlevelse av 

tiltak i teknisk. Dette er særlig viktig for de som går mellom flere bygg. 
 

  



• Organisasjon v/Reidar 
o AML-brudd må sees i sammenheng med fraværsstatistikk i samme periode. Det lages 

en årsrapport for 2020 på dette som gjennomgås 
o 60 rammeavtaler for tilsetninger til vaksineprosjektet sendes ut i dag 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 
 

• Kommunikasjon v/Pål 
o Jobber med forberedelser til nettmøte på mandag i neste uke 
o Nettmøte om vaksinasjon på torsdag i neste uke 
o Sak om første vaksinasjon på Quality på tirsdag i neste uke kl. 17. Dette er oppstart 

på massevaksinering i Sarpsborg. NRK og SA er spesielt inviterte. 
o Sak om tiltak på kommunale idrettsanlegg utendørs 
o Sak på Sparta Amfi om stenging 
o Utkast på sak om stenging for rulleringspasienter på Kruseløkka sykehjem og 

aktivitetssenter sendes aktuelle personer. 
 

• Eventuelt 
o Avtalt møter i kriseledelsen hver dag til neste uke (uke 2) 


