
Møtereferat Kriseledelsen 01.02.21 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 

• Smittesituasjon 
o 15 indekser bosatt i forskjellige kommuner er bekreftet smittet med mutert virus 

inkl. indeks fra Sarpsborg. Disse er tilknyttet utbruddet på sykehuset Kalnes 
o Sykehuset tester bredt for å finne smittevei 
o Venter på flere testsvar i dag og i morgen fra barnehage og skoler 
o 4 indekser fra utbruddet i Halden, ingen nærkontakter har testet positivt. 
o Hittil i dag har vi bekreftet to positive tilfeller 

 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Ingen berørte helseinstitusjoner 
o Helse tar en vurdering på praksis for elever og studenter inn i våre virksomheter 

 

• Formannskapsmøte på onsdag utgår men det blir arrangert et informasjonsmøte med 
utvalgsledere for å informere om situasjonen.  

 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst 

o Tillitsvalgte har meldt om misnøye med de raske endringene som skjer i skole og 

barnehage fra en dag til en annen 

o Ønsker at det bestemmes nivå for skoler og barnehager og at dette gjelder hele 

uken. De lettelser som evt gis nasjonalt kan gjelde fra neste uke 

o Nasjonale lettelser for aktiviteter for barn og unge vil kommunen følge da det har 

vært strenge tiltak for disse over lang tid i Sarpsborg.  

o VGS i Sarpsborg vil følge rødt nivå ut uken og gå over til gult i neste uke om nasjonale 

myndigheter gjør dette på onsdag 



o De lærere som tidligere har vært smittet av Covid 19 i skoler kan undervise på 

forskjellige kohorter 

o Dugnad for sprøyting av skøytebane på skole kan gjennomføres 

o Elisabeth ønsker en avklaring på samfunnskritiske funksjoner og får dette fra helse 

 

• Teknisk  

o 23 beboere på karantenehotellet pr. i dag 

o Ønsker en vurdering på om noen virksomheter i teknisk bør være stengt. Alle 

virksomheter må gjøre egne risikovurderinger for å avgjøre dette 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar – ikke noe nytt å melde 

 

• Teknologi og endring 

o Feil på nettsiden til kommunen i går pga stor trafikk. IKT sjekker opp saken 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Har dialog med Karianne for å oppdatere nyheter fra helse på våre nettsider 

o Sak om oversikt over skoler og barnehager for i dag og i morgen 

o Mye trykk fra mediene til flere i kriseledelsen. Pr. nå har vi oversikt og klarer å svare 

ut henvendelsene 

 
 

 
Eventuelt 

• Møtet i kriseledelsen kl. 15 i dag blir avlyst 


