
Møtereferat Kriseledelsen 14.01.21 kl. 16.00 
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 
Kommunikasjonsansvarlig Pål Nilsen 
Helsesjef Øivind Werner Johanssen  
Virksomhetsleder HR Julie Bäckstrøm 
Ass. Direktør oppvekst Elisabeth G. Langvik 
Kommuneadvokat Bengt Andre Odsbu 
 
 
Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 

• Vaksine 
o Vaksinasjon på Quality går som planlagt 
o Nettmøte i dag om vaksinasjon har gått bra. Stort engasjement fra befolkningen 

• Smittesituasjon 
o Siste døgn er det registrert 12 nye smittede 
o Flertallet er kjente nærkontakter. 2 har ukjent smittevei 
o Grotterudløkka barnehage ble i går stengt. Dette ble gjort på grunn av flere smittede 

på tvers av kohorter med flere ansatte og barn i isolasjon og karantene. 
o Totalt 15 ansatte ble testet i går og 14 har kommet tilbake negative. Smitte på tvers 

av kohorter gir en uoversiktlig situasjon. 
o Totalt er det testet 264 personer siste døgn 
o Hittil i dag er det registrert 13 positive tilfeller. 

 

• Helseinstitusjoner v /Alice 
o Hjemmetjenesten har nå få pasienter og ansatte i isolasjon og karantene. Det er også 

registrert et lavere sykefravær 
o I heldøgnsinstitusjonene er det innført strenge smittetiltak for de ansatte. Det er to 

kritisk syke beboere. Det er også flere ansatte som er ute av isolasjon men fortsatt er 
syke. 

o Boveiledningstjenesten er også berørt av smitte. Det har over en tid vært utbrudd i 
en av bofelleskapene. 

o Det er viktig i denne tiden at institusjonene får støtte og hjelp til enkle oppgaver. 
Driftsansvarlige for byggene må være på tilbudssiden. Teknisk tar dette med sine 
medarbeidere. 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst v/Erik – ikke noe nytt å melde 



• Samfunn – ikke noe nytt å melde  
 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 
 

• Organisasjon v/Reidar 
o Jobber med struktur og oppfølging på økonomi rundt koronakostnader 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 
 

• Kommunikasjon v/Pål – ikke noe nytt å melde 
 

Sak 3: Forskrift  

• Helse har laget et forslag med medisinskfaglige anbefalinger på endringer i tiltak. Denne ble 
gjennomgått på resten av møtet. Juristen lager et utkast på bakgrunn av drøftingene og 
dette blir gjennomgått på mandag 18.01.21. 
 

Eventuelt 
 


