
Møtereferat Kriseledelsen 09.02.21 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 Det blir forlenget nasjonal forskrift for Sarpsborg i 1 uke til. Vi følger som vi gjorde 

siste uke og til 17.februar. 
o Ustabil smittesituasjon i Norge 

• Vaksine 
o System som gjør at fastlegene kan få ut lister over pasienter i risikogrupper er klar 
o Pfizer vaksinen er godkjent for unge i alder 14-18 år i risikogruppen 

• Smittesituasjon 
o 8 positive tilfelle siste døgn 
o 1 med ukjent smittevei 
o Berørte instanser er Grålum barne- og ungdomsskole og Alvimhaugen skole 

(mistenkt mutert virus) 
o Totalt testet 246 siste døgn 
o Hittil 3 positive (med mistenkt mutert virus) 
o I møte med FHI i dag ble det anbefalt å teste alle nærkontakter ved inngang og 

utgang av karantene, også barn. 
o Dette må formidles internt og eksternt 
o For VGS ble vi anbefalt å tilstrebe gult nivå, men agere raskt for enkeltskoler ved 

behov 
o FHI gir fortsatt ikke grønt lys for trening for hockey i Sparta Amfi. Skal ta en ny 

vurdering. Sparta har fått denne tilbakemeldingen 

• Helseinstitusjoner v/Alice – ikke noe nytt å melde 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst 

o Fått beskjed fra grensepasseringen at innreise for personell i skole og barnehage vil 

bli nektet i morgen. Disse er viktige samfunnsfunksjoner, men ikke kritiske i henhold 



til nasjonale definisjoner. Det må avklares hvor mange dette gjelder. Julie og HR 

bidrar med å få frem liste til Erik på hvilke ansatte som bor i Sverige. 

 

• Teknisk – Ikke noe nytt å melde 

• Samfunn – Ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar – ikke noe nytt å melde 

• Teknologi og endring  

o Har en tilbakemelding fra servicetorget om at de må inngå i loopen for informasjon i 

kriseledelsen. Dette er vesentlig for at disse kan svare ut spørsmål fra innbyggere på 

utleie, bruk og diverse. Sapna sørger for at disse kommer på informasjonseposten. 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Skal sørge for at koronanettsider oppdateres fortløpende 

o Det skal sendes ut en sms til befolkningen på at vi fortsetter med tiltakene en uke til 

 
Eventuelt 

 


