
Møtereferat Kriseledelsen 25.01.21 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 
o Innskjerpede regler for innreisekontroll til Norge 
o Flere nye nasjonale tiltak for Nordre Follo og nabokommunene 

• Vaksine 
o Det er varslet fra nasjonale myndigheter at antall doser som Norge vil motta ikke vil 

være like store som forventet tidligere i januar. Det kan forsinke vår vaksinasjon i 
Sarpsborg. 

• Smittesituasjon 
o Sapna presenterte med egen PP smittesituasjon i uke 3.  
o Totalt 39 smittet, 5 siste døgn. 
o Det har vært en nedgang i smittetallene de siste to uker. 
o Smitteveier: 46% fra husstand, 10% er ukjent; 23% i private sammenkomster og 5% 

import 
o Totalt er 1227 testet i uke 3 
o Andel positive tester de siste 14 dager er 4% 
o Risikovurderingen den siste uken viser at Sarpsborg har gått fra risikonivå 4 til 

risikonivå 3. 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o 1 ansatt i boveiledningstjenesten er smittet. Smitteveier ikke kartlagt pr. nå 
o Har mottatt mange spørsmål om og fra de som jobber i kommunene rundt Nordre 

Follo. Disse er svart ut. 
 

• Det ble spurt om en avklaring fra HR om kommunen har noen virkemidler til å pålegge 
helsepersonell å vaksinere seg. Vaksinasjonen er i utgangspunktet frivillig men kommunen 
ønsker at alt helsepersonell skal vaksinere seg. 

o Reidar hadde innspill om at en samordning med KS er viktig i en slik sak 
o Utfordre FHI på dette 

 
  



Sak 2: Rapportering og fordeling av smittevernsrapport 

• Forslag fra helse om hvordan rapporten bør se ut og hvem som bør motta den ble lagt frem 

• Det ble besluttet at kriseledelsen og utvalgte i helse skal motta denne hver dag. 
 

Sak 3: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst – ikke noe nytt å melde 

 

• Teknisk 

o Har tatt en vurdering på ansatte i teknisk opp mot de som må på jobb som bor i 

utsatte kommuner rundt Nordre Follo 

o Tatt en vurdering også på eksterne arbeidere 

o Rolig på karantenehotellet. 20-30 beboere i døgnet 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar 

o Det jobbes med årsavslutning 

o Det har kommet en ny prognosemodell fra KS på rammetilskuddsfordeling. Denne 

slår positivt ut for Sarpsborg. 

o Rundt 500 ansatte i kommunen som bor i de utsatte kommunene rundt Nordre Follo. 

Ca. 10 i sirkel 1 og resten i sirkel 2. 

o Jobber med tekst på våre nettsider for hvordan våre arbeidstakere som bor i disse 

kommunene skal forholde seg i forhold til jobb i Sarpsborg. 

• HR v/Julie 

o Det er hentet frem en rapport over ansatte som jobber i de forskjellige utsatte 

kommunene rundt Nordre Follo. 

o Oversikten sendes ut til direktørene 

 

• Teknologi og endring 

o Direktøren har sammen med kommunedirektøren laget et forslag på tiltak for 

servicetorget for å kunne opprettholde et godt servicenivå på samme tid som 

tydelige prioriteringer må gjøres for en målrettet innsats ifm pandemien og 

vaksineringsprogrammet. 

o Tiltakene er som følger: 

▪ Redusere åpningstid på telefon til kl 9-14 

▪ Fortsatt låst dør på servicetorget 

▪ Overtidsbetaling 

▪ Innhente lærlinger fra andre kommuneområder 

▪ Omdisponering av en av de ansatte til vaksinasjonsprosjekt 

o Ordfører og kriseledelsen støtter anbefalingene og tiltakene. 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Nettmøtet tidligere i dag gikk bra. Mange spørsmål og gode svar 

o Brukerundersøkelse legges ut til innbyggerne 

o Oppdatere nettsiden om tiltakene rundt servicetorget 

o Informasjon om hvordan arbeidstakere skal forholde seg legges ut på Sarpedia 

  



Eventuelt 

• Det bør forberedes for et formannskapsmøte denne uke (tors) for vedtak om lettelser rundt 

breddeidrett og ungdom opp til 20 år. 

 


