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Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter – ikke noe nytt 

• Vaksine 
o Øivind redegjorde for avviket med strømløs kjøleboks for vaksiner 
o Situasjonen ble løst på en veldig bra måte 
o Endte med å vaksinere 400 personer på to timer på søndag 
o Erfaringer som er gjort er at sms systemet for innkallinger er gull verdt og fungerer 

bra 
o Quality hotell som lokasjon fungerer godt 
o Vi har en handlekraftig organisasjon 
o Det er gjennomført en risikoanalyse og laget forbedringspunkter for å forhindre at 

dette skjer igjen 
o 5000 vaksinert med dose 1 pr. i dag 
o Det er godkjent en ny vaksine i USA, den 4. vaksinen. Med denne så er det nok med 1 

dose. 

• Smittesituasjon 
o Allerede 23 positive tilfeller hittil i dag 
o Uke 8 var det totalt 47 positive indekser, alle med mutert virus 
o Stor risiko for nye utbrudd 
o Berørte instanser: 

▪ Hannestad b. skole, utbrudd. Massetesting med 10 positive som er relatert til 
dette 

▪ Utbrudd på treningssenter, 3 positive indekser foreløpig. Bredtesting foregår. 
o Har oversikt over situasjonen, men det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen 
o Nyhetssak om hvilket treningssenter som har utbrudd går ut i dag 

 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Utbruddet som har vært på bofelleskap i sentrum er over. 
o Beboer på Borgen sykehjem meldt som positiv i dag 



• Det er vurdert i Fredrikstad at lærere kan bruke munnbind på skoler. Dette er ikke anbefalt 
av FHI. Vi følger fortsatt anbefalinger fra FHI 

 

• Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst 

o Medbestemmelsesmøte i morgen 

o Skoler på leirskole går som planlagt 

o Følger opp diverse barnehager med smitte 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar 

o 6 mill. kroner er fordelt på næringslivet. Klagefristen har gått ut uten at det har 
kommet inn klager på fordelingen. Det er bevilget nye 15. mill. kroner til fordeling i 
næringslivet. 

o Månedlig rapportering på økonomi og koronakostnader for virksomhetene har frist 
15/3 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål  

o Sak om utbrudd kommer ut i dag 

Sak 3: Forskrift 

• Helse anbefaler at den lokale forskriften som er gjeldende blir forlenget i tre uker. Åpner for 
organisert trening og fritidsaktiviteter for voksne utendørs med avstandsregler. 

• Møtet ble avsluttet med drøftinger av forslaget og forskriftstekst. 
 

 


