
Møtereferat Kriseledelsen 09.03.21 kl. 16.30 
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 Betydelige innstramminger i Oslo 

• Vaksine 
o Endret fordelingsnøkkel for vaksine etter antall innbyggere over 18 år 
o Astra Zeneca vaksinen er nå også anbefalt til de over 65 år 
o De som har hatt Covid vaksineres med en dose 
o Intervallet mellom dose 1 og 2 for phizer vaksinen økes til 6 uker 

• Smittesituasjon 
o 31 smittede siste døgn som er ny dagsrekord for Sarpsborg 
o 5 har ukjent smittevei  
o Hj.tjenesten sentrum – alle har blitt testet og bekreftet negative 
o Berørte instanser: 

▪ Greåker VGS 
▪ Haflundsøy barnehage 
▪ Hannestad skole og barnehage 
▪ St. Olav VGS 
▪ Grålum U.skole  

o Over 500 ble testet, stor testaktivitet 
o Stort press på testsenter og smittesporing som ikke kan vare over lang tid. TISK står i 

fare. 

• Vurdering fra Helse: 
o Smitten spres i størst grad i skoler 
o Smitte i VGS gir mange i karantene på grunn av fag på tvers 
o Rødt nivå på VGS må vurderes hvis dette fortsetter 
o Når det gjelder barneskoler og ungdomsskoler så vurderes forbud mot 

fritidsaktiviteter før tiltak på skoler endres.  



o Enkelte skoler bør vurdere tiltak for å forhindre spredning av smitte. 
Kommuneoverlegene bør være med på møte med virksomhetslederne i oppvekst for 
å avklare tiltak på gult nivå og hvilke tiltak som kan settes inn ved behov 

 

• Helseinstitusjoner v/Alice  
o Gir ressurser til testing og smittesporing 
o Det er fare for en viss tretthet i organisasjonen 

• Oppfordring fra helse: 
o De virksomhetene som låner ut ressurser til smittesporing og testsenter må 

planlegge for fortsatt utlån 
o Stor aktivitet for ansettelser av nye smittesporere 

 
Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst 

o Oppvekst tar gjerne møte med virksomhetslederne for både skole og barnehage for å 

avklare evt. tiltak som kan brukes ved behov. Utdanningsforbundet inviteres på 

medlytt 

o Skolene i Tune Vest er stengt og har hjemmeskole 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar 

  

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Maren  

o Diverse saker som har blitt publisert i dag 

o Fokus på ungdomsfester/russefester inn mot helgen 


