
Møtereferat Kriseledelsen 26.01.21 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 Nasjonalt er det stabilt lav smitte 

• 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 5 positive tilfeller siste døgn 
o De berørte er boveiledningstjenesten, Kruseløkka U. skole og Bikuben barnehage 
o Totalt testet 263 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o 1 ansatt i boveiledningstjenesten er smittet. Denne ble nevnt på kriseledelsen i går 

 

• Forslag til lettelser i forskrift ble lagt frem fra helse.  
o Det er § 6 i forskriften som anbefales endret så raskt som mulig på grunn av endret 

risikonivå. Endringene og anbefalingene fra helse ble støttet av kriseledelsen og 
juristen formulerer et forslag til tekst som gjennomgås i kriseledelsen i morgen.  

o Det ble anbefalt at det kalles inn til et ekstraordinært formannskap torsdag denne 
uken hvor man legger frem endringen for vedtak. Sindre kaller inn ved 
administrasjonen.  

 
  



• Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst 

o Hadde gjennomført medbestemmelsesmøte i dag. Virksomhetene er fornøyd med at 

det igjen er gult nivå på barneskoler og barnehager. U.skolen gleder seg også til å gå 

over til gult nivå som planlegges fra neste uke. 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar 

o Gode tilbakemeldinger i møtet som ble avholdt med de hovedtillitsvalgte og HVO. 

o Fikk noe spørsmål rundt reising på tvers av kommuner ifm utbrudd i Nordre Follo 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Informasjon på at U.skoler skal over på gult nivå i uke 5 går ut i dag 

Eventuelt 

• Kunstisbanen er fortsatt stengt for publikum. Det er dialog med bandyklubben for å finne en 

løsning på vakthold 

• Det blir innkalt til møte i formannskapet kl 13 på torsdag for vedtak på endring av forskriften. 

 


