
Møtereferat Kriseledelsen 22.01.21 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 
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 
Rådgiver Anita Grøseth 
 
 
Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o Sapna og Turid orienterte om møtet med Stasforvalteren, Hdir og FHI. 
o Det ble orientert om utbrudd i Nordre Follo med mutert virus fra Storbritannia. 

• Vaksine 

• Smittesituasjon 
o 4 positive siste døgn 
o Ingen med ukjent smittevei 
o Ingen helseinstitusjoner berørt 
o Fortsatt høy testaktivitet 

 

• Jens Otto og Anita har laget et system for mottak og utsvaring av henvendelser til kommunen 
rundt spørsmål om tiltak i forskriften. Anita viste frem systemet som er et exelark som viser 
henvendelsen, hvem den kommer fra og svar ut. Anita koordinerer systemet sammen med 
Jens Otto. 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst – ikke noe nytt å melde 

 

• Teknisk 

o Forespørsel fra teknisk om trimrom for kommunalt ansatte skal være åpne. 

Beskjeden er at disse skal være stengt da de ikke er betjente. Dette er praksis i tråd 

med gjeldende krav i forskriften om at treningssentre skal ha lov til å ha åpent 

forutsatt at de er betjente og følger smittevernreglene. 

Treningsrommene må stenges fysisk og få en lapp på døra om at de er stengt. 

o Karantenehotellet – stille og rolig med ca 40 beboere pr. i dag. 

 

• 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 – ikke noe nytt å melde 

Eventuelt 

• Møter i kriseledelsen hver dag i neste uke (uke 4). Tidspunkt kl. 15-16. 

 


