
Møtereferat Kriseledelsen 04.02.21 kl. 15.30 
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 – ikke noe nytt 

• Vaksine – ikke noe nytt 

• Smittesituasjon 
o 2 positive tilfeller siste døgn 
o Begge har kjente smitteveier 
o Sykehuset Kalnes har utbrudd med totalt 5 indekser. Det er mistanke om mutert 

virus 
 

• Helseinstitusjoner v/Karianne 
o Endring på besøksrestriksjoner i sykehjem 
o Har vært i dialog med Fredrikstad om hvordan de har tolket de nasjonale 

retningslinjene 
o Sarpsborg fortsetter med de besøksrestriksjoner som vi har hatt frem til nå 
o Det lages en video om hvordan besøk skal foregå som vises på infoskjermer i 

virksomhetene 
o Pål ser på en informasjon ut til befolkningen om dette 
o Det er også vurdert at interne aktiviteter for beboere i virksomhetene starter opp 

igjen 
 
Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst 

o Skoler og barnehager skal selv om de er på gult nivå prøve å unngå å ha for store 

kohorter og blande kohorter på tvers 

o Utedag i Kjerringåsen for 10 klasse kan gjennomføres med smittevernregler 

o Elever (voksne/barn) som ikke kan motta digital undervisning skal få fysisk oppmøte 

med smitteverntiltak 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 



 

• Samfunn 

o Åpningstider og vakthold på kunstisen blir som forrige helg 
o Sparta Amfi – det er ikke hensiktsmessig at A-laget får disp for å trene i ishallen slik 

som situasjonen er nå. Sparta innkalles til et møte for å avklare situasjonen 
 

• Organisasjon v/Reidar – ikke noe nytt å melde 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål – ikke noe nytt å melde 

 
Eventuelt 

• Sak om mulig brudd på forskrift ble drøftet. Karianne redegjorde for saken. Juristen tar en 

vurdering 

• Definisjonen på varehus og kjøpesenter er ikke entydig. Avklare med Fredrikstad og 

oversende våre spørsmål til politiet. Avklare med Statsforvalter i neste møte om uklarhetene. 

• Brev fra KMD at kommunen har et tilsynsansvar for at befolkningen overholder karantene, 

isolasjon og smittevernregler. Dette betyr utvidet tilsynsansvar slik at ressurser må tilføres. 

Tove Skadsheim har foreslått å bruke smittesporere som er på deltid til dette slik at disse kan 

få heltidsstillinger. 

• Mobilitet av barn/unge mellom kommuner ved fritidsaktiviteter er greit så lenge smittetrykk i 

disse kommunene er likt. Så lenge aktiviteten er tillatt i egen kommune så er det lov å reise 

til nabokommune for å utføre denne. 


