
Møtereferat Kriseledelsen 02.03.21 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 Johansen  
Virksomhetsleder HR Julie Bäckstrøm 
Ass. Direktør oppvekst Elisabeth G. Langvik 
 
 
Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter – ikke noe nytt 

• Vaksine 
o Det er nasjonalt gjort endringer i fordeling av vaksiner med en liten skjevfordeling til 

kommuner med stort smittetrykk. Dette betyr at deler av Oslo, Fredrikstad, 
Sarpsborg, Moss og Lørenskog får noen flere vaksiner. Det er i hovedsak Astra Zenica 
vaksinen som blir skjevfordelt. 

• Smittesituasjon 
o 27 positive tilfeller siste døgn. 
o Smitte i skoler og husstand 
o Beboer på Borgen sykehjem er positiv, bredtesting på grunn av dette. 
o Utbrudd på Hannestad barneskole. 9 elever og 1 ansatt testet positivt 
o Ande berørte er: Sparta IL, Tune IL, Kløvningsten barnehage 
o Det er 4 positive indekser på treningssenter 
o Hittil i dag er det påvist 6 positive tilfeller 

 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Beboer på Borgen sykehjem er påvist positiv, bredtesting er igangsatt 

 

• Fredrikstad kommune har snudd i saken om anbefaling av munnbind på skoler. Gir mulighet 
for rektorene til å ta egne vurderinger rundt dette. 

 
Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst – ikke noe nytt å melde 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 



• Organisasjon v/Reidar – ikke noe nytt å melde 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål  

o I morgen er det akkurat 1 år siden vi lagde den første artikkel om korona i Sarpsborg. 

Lager en liten sak med statistikk på dette 

 

Sak 3: Forskrift 

• Helse har kommet med sin anbefaling 

• Drøfting av dette forslaget og forskriftstekst ble diskutert resten av møtet. 

• Forskriften får varighet t.o.m 25.03.21 

• Saken om forskriften kommuniseres ut i ettermiddag 

 


