
   
 

   
 

Møtereferat Kriseledelsen 19.01.21 kl. 12.00 
Deltagere:  
Ordfører Sindre Martinsen-Evje,  
Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen,  
Direktør helse og velferd Kirsti Skaug  
Virksomhetsleder helse Karianne Bergmann 
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 
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 

• Smittesituasjon 
o 6 positive siste døgn 
o 4 smittet i private sammenkomster, 1 smittet i husstand og 1 smittet på arb.plass. 

• Helseinstitusjonene v/Kirsti 
o Orienterer om to nye dødsfall. Et er nylig og et annet er fra en tid tilbake som ikke 

har bitt informert til kommunen tidligere. 
o Pål lager et utkast til sak på nettsiden og avklarer utkastet med Kirsti 
o Totalt har vi hatt 10 dødsfall i kommunen siden pandemien startet. 

 
 

Sak 2: Forskrift 

• Forslaget til forskriften diskuteres.  

• Kommunedirektør og ordfører hadde møte med Fredrikstad i går kveld hvor det ble avklart at 

kommunene nå går hver sin vei i forskriftsarbeidet. Dette begrunnes med at det er forskjellig 

smittetrykk i våre kommuner. 

 

Sak 3: Åpning av kunstisbanen 

• Det er et ønske fra ordfører og flere om å gjenåpne kunstisbanen.  

• Det må være en antallsbegrensning på maks 200 personer med vakthold 

• Teknisk har ikke personell for å utføre dette vaktholdet 

• Samfunn v/Sigmund tar en dialog med bandyklubben som har hatt vakthold ved tidligere 

anledning. 

 



   
 

   
 

Sak 4: Spørreundersøkelse til innbyggere 

• Det er lagt frem et forslag fra kommunikasjonsansvarlig om å gjennomføre en 

spørreundersøkelse til innbyggere i Sarpsborg kommune. Dette for å kunne få bedre 

kjennskap til innbyggernes opplevelse av kommunens håndtering av covid-19-pandemien. 

• Det må avklares hvilke spørsmål som skal stilles. Pål lager et forslag på spørsmål sammen 

med sine og sender dette på høring til direktørene. 

Sak 5: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o Jobber med spesifikk informasjon som skal ut til virksomhetene om skoler og 

barnehager i forhold til endret nivå fra uke 4. 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar 

o Det har kommet en henvendelse fra Halden kommune med spørsmål om Sarpsborg 

kan bidra med HR-ressurser til testing på grensen. Vi har ingen ressurser vi kan avse 

til dette. 

o Det er informert om at gamle Svinesundforbindelse skal reåpnes for passeringer for 

de som har samfunnskritiske jobber i Norge. 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 


