
Møtereferat Kriseledelsen 12.02.21 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 Fortsatt lavt smittetrykk  
o Antall innlagte på sykehus er halvert siden 14.01. 

• Vaksine 
o Det er varslet fra myndigheter økende leveranser av vaksiner (flere doser).  
o Det er varslet at det også er nye produsenter som står i kø for å bli godkjente 
o Pr. i dag er det satt 4000 doser 
o Leveranse av vaksine fra Astra Zenica i neste uke for vaksinering av personer under 

65 år. Denne går til helsepersonell 
o Foreløpig plan for at alle sarpinger over 18 år er fullvaksinert er innen 27.06.21 

• Smittesituasjon 
o 13 positive tilfeller siste døgn  
o 12 er kjente nærkontakter 
o  1 har ukjent smittevei 
o Berørte instanser er Greåker VGS (ikke mutert virus er bekr.), Haugvoll sykehjem (alle 

nærkontakter testet negativt) og Alvimhaugen b.skole (alle nærkontakter testet seg). 
o Testet totalt 258 siste dag  
o Hittil i dag 1 positive tilfeller  

 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Gledelig at «den kulturelle spaserstokken» starter opp igjen.  

 
Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst 

o Kritisk personell i skole og barnehage er ikke omfattet av den nasjonale definisjonen 

for kritiske samfunnsfunksjoner og får ikke passere på grensen fra Sverige. 

o Det er forøvrig ulik praksis på forskjellige grenseoverganger. 

o Kommunen kan definere disse som samfunnskritiske for kommunen. 



o Juristene tar en vurdering på regelverket 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar 

o Møte med hovedtillitsvalgte og HVO i dag. 

o Det fremkom at det er forskjeller på hvordan gult nivå håndteres i de forskjellige 

skoler. Dette ble svart ut med at det er slik det må være siden skolene er forskjellige i  

størrelse og elevantall. 

o Ut fra statistikk så er det få som blir smittet på arbeidsplass i oppvekst. 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål – ikke noe nytt å melde 

 

Sak 3: Sårbare barn og unge 

• Elisabeth har laget en statusrapport fra de forskjellige kommunale instanser som ivaretar 

sårbare barn og unge som ble gjennomgått og formidlet til kriseledelsen. 

• Statusrapporten er laget med tiltak  

• Vinterferien er godt dekket med aktiviteter 

• Jobbe langsiktig med andre tiltak 

• Øivind sitter i arbeidsgruppe med spesialisthelsetjensten og bringer inn der de utfordringer 

som dukker opp 

Sak 4: 17. mai 

• Det er berammet møte i 17.mai komiteen til uken 

• Det må gjøres noen vurderinger og legges flere alternative planer for gjennomføring 

• Flere skoler har også allerede kommet med spørsmål om feiringen 

 
 

 
Eventuelt 

 


