
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 
Kommuneadvokat Knut Jørgen Johansen 
 
 
Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o Nasjonalt er det nå meldt om nedgang i smittetallene 
o Flere positive med den muterte varianten fra UK 

• Vaksine 
o Det er mye nyheter om vaksiner i mediene som ikke er bekreftet fra myndigheter. 

• Smittesituasjon 
o 6 positive tilfeller siste døgn 
o 5 av de smittede er nærkontakter og 1 har ukjent smittevei 
o Berørte instanser er Kruseløkka U.skole, International School og Borg VGS 
o Totalt testet 241 siste døgn 
o Hittil 4 positive tilfeller meldt i dag 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Ingen nye smittede eller berørte i helseinstitusjoner 
o Det er besluttet at sykehjem åpnes for besøk fra mandag i uke 5 

 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst – ikke noe nytt å melde 

 

• 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 Laget en sak om nytt system for koordinering og innkalling til vaksinering som går ut i 

dag 

o Svarer ut et leserbrev om besøksforbud i sykehjem 

o Lage en sak om opphevelse av besøksforbud i sykehjem 

Sak 3: Forskriftsendring 

• Endringene ble presentert av kommuneadvokaten og denne skal gjelde fra natt til fredag og 

t.o.m 04.02.21. 

• Denne skal opp som sak i formannskapet i morgen. 

Eventuelt 

 


