
Møtereferat Kriseledelsen 28.01.21 kl. 16.00 
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 Smittetall nasjonalt har gått litt opp siste døgn 
o Innreiseforbud vil være gjeldende fra midnatt 
o Forslag til ny forskrift som er gjeldende for oppvekst  

• Vaksine 

• Smittesituasjon 
o 8 smittet siste døgn 
o 7 er kjente nærkontakter og en har ukjent smittevei 
o 4 av de smittede er tilknyttet til utbruddet i Halden 
o Ingen helseinstitusjoner og ingen skoler/barnehager er berørt 
o Det ble testet 225 siste døgn 
o Hittil i dag er det bekreftet 6 positive indekser 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Ingen helseinstitusjoner berørt 

• VGS i Sarpsborg går til gult nivå i uke 6 
o Det åpnes igjen for at de som har praksisplass i kommunale virksomheter kan utføre 

dette. Det forutsetter at de ikke har skoleundervisning når de er i praksis 
o Det er utfordrende for et par skoler med avstandskrav fordi de har fysiske lokaler 

hvor det er praktisk vanskelig å holde påkrevd avstand. Kamaldeep følger opp, og har 
kontakt med skolene for å hjelpe med råd. 

 
Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst – ikke noe nytt å melde 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

 

  



• Samfunn 

o Kunstisen vil bli åpnet med begrensede åpningstider og med oppdeling for hvem som 
får være på isen. Sigmund viste frem oppdelingen og det ble lagt frem forslag på 
antallsbegrensning på 100. Kriseledelsen støttet denne løsningen og 
antallsbegrensningen. 

o Det blir vakthold fra bandyklubben 
 

• Organisasjon v/Reidar 

o Justert tekst på våre nettsider om bruk av hjemmekontor og regler for 

møtevirksomhet. Dette utvides og gjelder inntil videre. 

o Tilbakemelding fra KS om vaksinering av helsepersonell. KS forholder seg til at dette 

er frivillig og at kommunen må anmode sterkt om at de vaksinerer seg. Kommunen 

gir en tilbakemelding til KS om at vi ønsker at dette drøftes på et høyere nivå og med 

hovedsammenslutningene. Det er mulig å foreta omplassering der hvor dette blir en 

utfordring. 

o Det er forslag om at vi kan lage en informasjonskampanje for ansatte om 

betydningen av vaksinering av helsepersonell. 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt 

 

• Kommunikasjon v/Pål – ikke noe nytt å melde 

Eventuelt 


