
Møtereferat Kriseledelsen 08.03.21 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-fravær 
Helsesjef Øivind Werner Johansen  
Virksomhetsleder HR Julie Bäckstrøm 
Ass. Direktør oppvekst Elisabeth G. Langvik 
Kommunikasjonsmedarbeider Maren Lunde 
 
 
Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o Innstramminger og endringer i morgen fra nasjonale myndigheter 

• Vaksine 
o Får levert over 2000 vaksiner denne uken 
o Jobber med motivering for å ta vaksinen blant alle ansatte innenfor Helse 

• Smittesituasjon 
o Uke 9 ble det påvist 114 tilfeller 
o Hovedvekt av smitteveier er husstand og private sammenkomster. 12% har ukjent 

smittevei 
o God testaktivitet, 2300 testet i uke 9 
o Andel av positive var 4,4%  
o Økende smittetrend 
o Stort trykk på testsenter og smittesporing 
o Hittil 3 positive i dag 

• Helseinstitusjoner v/Alice  
o 1 positiv i dag i hjemmetjenester sentrum 
o Innlagt pasient på HH 
o Kulturelle spaserstokken: Konsert blir filmet og vist for beboere 

 
Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst 

o Orientering om leserinnlegg fra Utdanningsforbundet 

o Utfordring i oppvekst at det er lang ventetid på testing som fører til unødig lang 

karantenetid. Karianne tar dette videre med testsenteret. 

o Se på lokale tiltak for virksomheter med stort press 

o For innskriving av nye elever foreslås enkeltsamtaler med kontaktlærer. 

Tilbakemelding fra helse er at dette er en risiko vi kan leve med. 



 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar  

o Organisasjon og HR er behjelpelig med tiltak for å fremme informasjon og motivasjon 
for at alle ansatte innen Helse skal ta vaksine.  
 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Maren  

o Oppdaterer sak om gjestepasienter og vaksine 

o Innspill fra Sindre om å lage korte infosaker i media og sosiale medier. 

Sak 3: Ungdom/russefester 

• Gå ut med informasjon rundt dette i medier 

• Kommunen har hatt møte med russepresidentene om disse festene som har vært arrangert 

• Det tas en status og orientering på dette i kriseledelsesmøte på fredag hvor SLT-koordinator 

Tone Faale blir invitert 


