
Møtereferat Kriseledelsen 05.02.21 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 
o Økning på 100 flere smittede nasjonalt siste døgn 
o Flere utbrudd på flere steder i landet 
o Økning på utbruddet i Halden. Totalt 105 bekreftet smittet 
o Hytteeiere i Sverige vant dom mot staten om besøksforbud på hytter uten å måtte gå 

i karantene. Det ventes at staten anker. 

• Vaksine – ikke noe nytt 

• Smittesituasjon 
o 6 positive tilfeller siste døgn 
o 3 av de positive er fra SØK med mistanke om mutert virus 
o Berørte instanser er Egon, St.Olav VGS og hjemmetjenesten 

 

• Etterspurt informasjon rundt kamp for utbrudd i Sparta er mottatt. Informasjonen er 
gjennomgått med juristen og konklusjonen er at det er ikke grunnlag for anmeldelse. 

 

• Helseinstitusjoner v/Alice – ikke noe nytt 
 
Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst – ikke noe nytt å melde 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

 

• Samfunn v/Henrik 

o Biblioteket er åpnet 

o Fritidsklubbene åpnes på mandag 8/2 

o Tolkning av forskrift om kjøpesenter har blitt meldt inn til Statsforvalteren. De har 

meldt tilbake at vi får svar i løpet av dagen 

 



• Organisasjon v/Reidar – ikke noe nytt å melde 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

 

Sak 3: Sårbare barn og unge 
 

• Elisabeth presenterte en oversikt over de tilbud som nå er åpne for barn og unge til å delta 
på. Oversikten viser hva som er åpent på gult og på rødt nivå i skoler. 

• Aktivitetene som er planlagt i vinterferien vil foregå som vanlig. 

• Elisabeth oppdaterer listen med innspill og sender ut oppdatert informasjon 

• Vi må forutsette større trykk på spesialisthelsetjenestene i tiden som kommer og har merket 
et økt trykk allerede 

• Det er gitt tilbakemelding til ungdommenes helsestasjon at de kan ha åpent for drop-in med 
smittevernregler ved gult nivå på skoler 

• Oppfordring fra kultur om at kommunen ikke må glemme det langsiktige perspektivet for 
disse sårbare barn/unge. Det jobbes videre i de fora som foreligger i kommunen for dette. 

• Det er ønskelig at det skal være en høy terskel for å stramme inn på tiltak for barn/unge 
fremover. 

 
 
Eventuelt 

 


