
Møtereferat Kriseledelsen 13.01.21 kl. 15.30 
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 
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 712 smittede nasjonalt siste døgn 
o Nye nasjonale tiltak er varslet på mandag 18.01.21.  
o Det er uttrykt bekymring for det muterte viruset nasjonalt. R-tallet er i dag på 1,2. 
o Regjeringen varslet i dag at det blir strengere regler for testing av de som skal 

komme inn i landet. Det vil når alle grenseovergangene er klare bli innført 
obligatorisk testing på grensene ved innreise til Norge. Da blir det ikke mulighet for å 
teste seg etterpå slik som i dag. 

• Vaksine 
o Ny produsent (Moderna) har i dag levert sine første vaksiner til Norge.  
o Dette vil føre til større leveranser til kommunene i neste uke. 
o Vaksinasjonen i Sarpsborg går som planlagt 

• Smittesituasjon 
o 9 positive siste døgn 
o Flertallet er kjente nærkontakter, 2 har ukjent smittevei 
o Totalt testet 308 siste døgn og det er veldig bra at vi har høy testaktivitet. 
o 6 positive meldt inn hittil i dag 

• Helseinstitusjoner v /Alice 
o Noen flere ansatte i forskjellige helseinstitusjoner som er bekreftet smittet. 
o Det er to svært syke pasienter på Kruseløkka 

 

• Diverse saker fra helse 
o Sparta 

▪ Brevet fra styreleder blir journalført og besvart i eget brev. 
▪ Det blir også forfattet et brev om spørsmål rundt kampen som ble avholdt 

30.12.20 og som førte til utbrudd. 
▪ Sparta har også et eliteserielag for kvinner som ikke er berørt av smitten i 

Sparta. Det må tas en vurdering på trening for disse. 



o Rakkestad kommune holder stengt for testing i helgen og henviser til legevakt for 
testing i helgen. Det vil si at de kommer til Sarpsborg for å bli testet. Det vil bli 
vurdert om Rakkestad kommune skal faktureres for testing av disse personene. 

o Notat fra sakene om utbruddet i de to foreningene i 2020 er oversendt til juristene. 
 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst v/Erik 
o Gjennomført møte med virksomhetsledere og private barnehager om hvilke tiltak 

som blir gjeldende fra 25.01 
o Forberedt nettmøte til i morgen 
o Det ble gitt en henstilling fra helse om at VGS også må inngå i kommunikasjonen med 

skoler. Erik foreslår å sette disse på epostlisten for informasjon 
o Det oversendes et brev til VGS om bruk av munnbind på skoleskyss 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde  
o Ønsker innspill fra helse om hva de trenger av juridisk hjelp og assistanse 
o Det må lages en rutine med en enkel mal for notat om saker der det foreligger en 

mistanke om brudd på smittevernregler. 
 

• Teknisk 

• Karantenehotell 
o Det er laget en strategi og opplegg for testing av beboere. Det testes nå 3 gr/uke 

 

• Organisasjon v/Reidar 
o Det uttrykkes bekymring for økonomi og refusjon på koronautgifter. Dette begrunnes 

i at utgiftene i vaksinasjonsprogrammet blir refundert som økt rammetilskudd eller 
som skjønnsmidler utenfor ramme. Det er usikkert om vi da vil få dekket alle utgifter 
som vi har hatt. 

o Det er viktig å føre kostnader vi har fortløpende på riktig kategori. Kategoriene er 
som følger: Generelle, karantenehotell og vaksinasjon.  

o Turid informerer om økonomi og usikkerheten rundt dette i formannskapet 20.01.21. 
 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 
 

• Kommunikasjon v/Pål – ikke noe nytt å melde 
 

Sak 3: Forskrift og eventuelle anmeldelser 

• Tar opp tiltak som vi ønsker å endre i morgen og Andrè lager et utkast til endret forskrift som 
vi kan gjennomgå på fredag. 

• For foreldre med samfunnskritiske jobber så er det nasjonale regler som gjelder. Dvs at vi 
ikke kan ha eget tiltak på dette i forskriften. 

• Det har vært gjennomført et møte med politiet om skjenkenæring. Det ble orientert i dette 
møtet om at politiet ikke har ressurser til å prioritere meldinger om brudd på forskrift som 
kommer til OPS. Det er ønskelig at politiet tar disse tips alvorlig og prioriterer å rykke ut på 
disse meldingene. Det inviteres til et møte med politiet med deler av kriseledelsen hvor dette 
diskuteres. Lise-Lotte kaller inn. 
 
 

Eventuelt 
 


