
Møtereferat Kriseledelsen 03.02.21 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 
o Ukesrapporten fra FHI viser solid nedgang på smitte nasjonalt. Det er også nedgang i 

antall sykehusinnleggelser 
o Nye anbefalte retningslinjer for sykehjem. Helse vurderer disse for kommunen. 

• Vaksine 
o Neste uke får vi første dose av modernavaksinen 
o Lage en sak på at Sarpsborg burde prioriteres for flere vaksinedoser 

• Smittesituasjon 
o 3 positive tilfeller siste døgn 
o 1 har ukjent smittevei 
o Testet totalt 281 som er et stort antall 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Virksomheter i helse synes det er vanskelig å finne frem til info på sarpedia. Pål 

sjekker ut om det kan gjøres noe for å bedre oversikten. 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst – ikke noe nytt å melde 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

 

• Samfunn  

o Sparta Amfi er avklart så langt det går. Tas opp i kriseledelsen i morgen 
 

• Organisasjon v/Reidar 

o Det er lagt ut lister for hva som defineres som kritisk personell på sarpedia og våre 

nettsider 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 



• Kommunikasjon v/Pål 

o SA ønsker å lage sak om nasjonale forskrifter/lokale forskrifter. Utkast lages og 
sendes til Sindre for utsjekk 

 
Sak 3: Spørreundersøkelse fra KS om kommunens håndtering av pandemien 

• KS har tatt kontakt og ytret et sterkt ønske om at vi deltar på det nivået vi klarer for å hjelpe 
til med denne kartleggingen 

• Undersøkelsen går til nøkkelpersonell som Sindre og Turid velger ut. Frist 20 februar 
 

Eventuelt 

Møte i kriseledelsen i morgen settes til kl. 15.30-16.30 

 


