
Møtereferat Kriseledelsen 29.01.21 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 
 
 
Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 

• Vaksine 
o Kommunen har fått melding om at fra neste uke så vil vi motta flere doser med 

vaksine. Vi vil i uke 6 motta 990 doser 
o Det foregår testing av nytt sms system for varsling og innkalling til vaksinering 

• Smittesituasjon 
o 9 positive siste døgn 
o 7 er kjente nærkontakter og 2 har ukjent smittevei 
o 5 av nærkontakter er smittet på privat sammenkomst 
o Berørte kommunale virksomheter er Grålum b.skole, Kløvningsten barnehage og 

Bikuben barnehage 
o Testet totalt 145 personer siste døgn 
o Totalt rate på positive prøver er 3% 
o 8 prøver fra Sparta utbruddet er negative på det muterte viruset 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Ingen berørte helseinstitusjoner 

 

• Det er sendt ut en høring om portforbud med frist 31.01.21. Da det ikke er tid for politisk 
behandling av dette spørsmålet så prioriterer kommunen ikke å gi høringssvar. 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst – ikke noe nytt å melde 

 

• Teknisk  

o 40 beboere på karantenehotellet pr. i dag 

 

  



• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar 

o Det meldes nasjonalt at det skal tildeles mer penger til kommuner med store 

koronautgifter 

o Det er bevilget penger nasjonalt til sommerskole 

o Karantenehotellordningen utvides frem til juli 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Det er generelt mye engasjement rundt saker som legges ut i sosiale medier. Det er 

en balanse i positive og negative kommentarer 

o Sms-løsning som testes ut i disse dager for innkalling til vaksinering fungerer ikke 

optimalt. Det jobbes med å få dette optimalisert. 

Sak 3: Sårbare barn/unge 

• Ordfører ønsket en status på dette arbeidet og hva som er signalene ute 

o Ungdomskontakter melder om at det er psykisk uhelse og ensomhet som har vært 

tema og de melder om mer rus i hjemmene 

o Forebyggende tjenester melder om at det er mindre aktivitet hos disse fordi det er 

innført timebestilling for samtale. 

o Ungdomskontakter opplever større trykk ved oppsøkende virksomhet 

o Skolene rapporterer om at elever ønsker fysisk skole 

o Kommunen har gode tilbud som starter opp igjen ved gult skolenivå, bl.a 

ungdomsklubben. Trenger fysiske møteplasser 

o Viktig å jobbe fremover med planer for vinterferie, påskeferie og eventuelt 

sommerferie. 

Sak 4: Tiltak og informasjon ut mot innvandrere/flyktninger/fremmedspråklige 

• Det har blitt laget en nasjonal tiltakspakke med økonomiske midler som skal ivareta dette. 

• Ifølge Flemming (integreringskonsulent) har vi mange digitale møtepunkter med ulike 

grupper og miljøer 

• Største utfordring nå er muligens å nå ut med informasjon til arbeidsinnvandrere 

• Viktig at kommunen bruker våre allerede opprettede dialogarenaer for å få innspill på hvor 

skoen trykker. Det er viktig at vi har bred deltagelse fra kommunen på disse dialogmøtene (få 

med også kommuneoverleger og andre) 

• Det har tidligere blitt foreslått å opprette helseambassadører i ulike miljøer. Dette må 

innarbeides og opprettes. 

Sak 3 og sak 4 tas opp igjen på kriseledelsesmøte fredag 05.02. 

 

Eventuelt 


