
Møtereferat Kriseledelsen 02.02.21 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 

• Vaksine 
o 307 helsepersonell er vaksinert 
o Det er nå bekreftet i flere studier at vaksinen også stopper smittespredning 

• Smittesituasjon 
o 5 positive siste døgn 
o 2 smittet i private sammenkomster, 2 smittet i skole og 1 smittet på arbeidsplass 
o Berørte instanser er Navestad skole, Lande b. skole og Villekulla teater 
o Har hatt dialog med VGS i dag og de forblir på rødt nivå ut uken og går over til gult 

nivå fra mandag i uke 6 
 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Åpnet i dag for besøk på sykehjem. Det vil fortsatt være strenge besøksrestriksjoner. 

Det er tilbakemeldinger fra de ansatte om at de er bekymret for smitte når det igjen 
åpnes 

o Det er besluttet at det skal arrangeres et nettmøte med de ansatte for å trygge disse 
i deres arbeidssituasjon og for å svare ut spørsmål. Alice og Karianne vil delta 

o Det skal lages en video som beskriver hvordan besøk skal foregå på våre 
institusjoner. Pål og Alice har dialog om denne. 

 
Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst 

o Lande barneskole går over til digital undervisning p.g.a mange ansatte og elever i 

karantene 

o Medbestemmelsesmøte i dag hvor det ble kom frem litt frustrasjon på grunn av 

raske endringer 



o Praksis for elever og studenter kan gå som normalt under forutsetning av at 

virksomhetene har tilstrekkelig plass til at smittevernregler kan  

overholdes 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

 

• Samfunn  

o Kunstisbanen holdes åpent til helgen med åpningstider og vakthold. Holdes stengt i 
ukedagene for allmennheten 
 

• Organisasjon v/Reidar 

o Hatt møte med de tillitsvalgte og HVO i dag. Kom frem samme bekymring som Alice 

nevnte for ansatte i sykehjem 

o Masse positive tilbakemeldinger fra vaksinerte ansatte 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Pål legger ut sak om nasjonale tiltak så fort disse er bekreftet i pressemelding fra 

myndighetene 

o Møte i morgen kl. 13 for å informere om status i kommunen. Møtet 

streames 

 
 

 
Eventuelt 

 


