
Møtereferat Kriseledelsen 21.01.21 kl. 15.00 
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 
o Vi har orientert myndigheter om at vi kan vaksinere 1500 pers. /dag i 7 dager (10500 

pers. /uke) 

• Smittesituasjon 
o 11 positive siste døgn. 
o 1 med ukjent smittevei, 3 smittet i husstand og 3 i oppv/skole. 
o Totalt testet i underkant av 200. 
o 1 smittet hittil i dag 

• Helseinstitusjonene v/Alice 
o Hjemmetjenesten er berørt. 1 ansatt og 1 beboer er smittet 
o Det er laget en strategi for bred testing i hjemmetjenesten (15 testes i dag). 
o Forlengelse av besøksforbud på sykehjem må vurderes. Det anbefales fra helse at det 

forlenges og kriseledelsen støtter dette. Besøksforbud på sykehjem forlenges til 
31.januar. 

 
 

Sak 2: Henvendelser og spørsmål til kommunen om tolkning av forskrift 

• Det er besluttet at Anita Grøseth skal få oversendt alle spørsmål og henvendelser om 

tolkning av forskrift. Anita oppretter et samarbeid og dialog med servicetorget og 

koordinerer dette arbeidet. Det lages også et system over henvendelsene som kommer. 

Sak 3: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o Forbereder endret nivå i skoler og barnehager 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 



 

• Organisasjon v/Reidar – ikke noe nytt å melde 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Nettmøte er planlagt på mandag. Det planlegges med Sindre, Øivind, Sapna og Erik. 

Sak 4: Forskrift 

• Formuleringen i paragraf 6 er ikke entydig. 

• Pål skriver en presisering på nettsiden. Det lages også en nyhetssak til gjennomgang som 

legges ut i ettermiddag/kveld. 

Sak 5: Kunstisbanen 

• Registrering av deltagere som skal være på isen blir for omfattende og ikke hensiktsmessig så 

det blir ikke igangsatt.  

• Maks antall settes til 50 personer 

• Bandyklubben skal ordne med vakthold for å overholde antallsbegrensningen. 

Sak 6: Henvendelse fra politiet 

• Kommunens jurister vil gjennomgå henleggelsen av saken som ble anmeldt av politiet. 

• Politiet har gitt en tilbakemelding om at de prioriterer å følge opp brudd på den lokale 

forskriften, men legger sine vurderinger til grunn for avgjørelsene som fattes i hver enkelt 

sak.  

 

 

Eventuelt 

 


