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Direktør Teknisk Hasse Ekman 
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Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o FHI sin ukesrapport melder om økning i smitte og særlig for Oslo og Agder 
o R-tallet er nå 1,0 
o 20-30 % av smitten er nå mutert UK variant 
o Innreiseregler er skjerpet. Strengere kontroll med opphold på karantenested. 

• Vaksine 
o På landsbasis er det vaksinert ca 100.000 personer 
o I Sarpsborg er ca 1700 personer fullvaksinert 
o Utredning på om de som har hatt Covid klarer seg med en dose 

• Smittesituasjon 
o Siste døgn er det påvist 10 positive tilfeller, alle er kjente nærkontakter 
o Berørte instanser er bofelleskap i sentrum, 1 ny smittet 
o 1 ansatt i en barnehage 
o Greåker dekksenter, 4 ansatte testet positivt. Gått ut info i media om at alle som har 

vært på dekksenteret må teste seg. 
o Stor testaktivitet 
o Negativ utvikling med stigende smitte 
o Av 45 smittede personer i uke 7 så er 36 med mutert virus. Dette tilsier at vi har mye 

mutert virus spredt i samfunnet. 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o 10 ansatte på bofelleskap i karantene. Totalt er 8 ansatte og 3 beboere bekreftet 

smittet. 
 

• Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst – ikke noe nytt å melde 

 

  



• Teknisk 

o Stille på karantenehotellet 

o Arbeidstilsynet har ansvaret for å følge opp arbeidstakere som reiser rett i karantene 

på arbeidsgivers oppholdssted. Kommunen kan få spørsmål om hjelp til dette 

o Mulig behov for mer testing på hotellet 

o Sarpsborg har fått kompensert alt av økonomiske utlegg for karantenehotell i 2020 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Lars Noreng 

o Det er usikkerhet rundt tilskuddsordning i 2021 for kriserammede bedrifter. Det blir 
viktig å være nøye på vurderingen på de som har blitt rammet av nedstenging. Det 
blir en krevende prosess 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål – ikke noe nytt å melde 

 
 

Eventuelt 

 


