
Møtereferat Kriseledelsen 20.01.21 kl. 10.00 
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 
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 

• Vaksine 

• Smittesituasjon 
o 7 positive siste døgn 
o De fleste er kjente nærkontakter. 2 har ukjent smittevei. 
o Testet totalt 244 siste døgn 

• Helseinstitusjonene v/Alice 
o 3 av virksomhetene er berørt  
o Hjemmetjenesten i to områder er berørt med en smittet i hvert område. 
o 1 smittet ansatt på Valaskjold sykehjem 
o Forlenger tiltaket om at aktivitetssentre kun skal brukes av beboere i private hjem til 

1. februar. 
 

 
Sak 2: Forskrift 

• Forslag til forskrift til vedtak i formannskapet er nå ferdigstilt.  

• Det ble gjort en gjennomgang av presentasjonen til formannskapet 

Sak 3: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o Medbestemmelsesmøte med de tillitsvalgte ble gjennomført i går hvor disse ga 

tilslutning for tiltak som er planlagt. 

o Det vil prioriteres i oppvekst å ha digitale møter selv om nivået går til gult. Det vil 

prioriteres å gjennomføre fysiske møter med elever der det er forsvarlig. 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 



• Organisasjon v/Reidar – ikke noe nytt å melde 

 

• Teknologi og endring 

o Det har kommet henvendelser til servicetorget angående forskriftstolkninger og 

andre spørsmål som ikke servicetorget kan svare på. Ønsker en plan på hvordan 

dette kan løses. Forslag er at Anita Grøseth i administrasjonen blir koblet på for å 

avhjelpe med koordinering på dette. 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Møtereferater fra kriseledelsen skal legges ut på våre nettsider.  

o Planlegger nettmøte til mandag for å kunne svare ut evt spørsmål om forskrift og 

vaksinasjon. Oppvekst deltar også. 

Eventuelt 

• Selv om det gjenåpnes for noe i forlengelse av forskrift så blir det presisert at hjemmekontor 

og digitale møter fortsatt må være en prioritet i kommunale virksomheter. Tiltaket om mest 

mulig hjemmekontor videreføres også i forskriften. 

 


