
Møtereferat Kriseledelsen 10.03.21 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 Ukesrapporten fra FHI gir signaler om økt antall innleggelser på sykehus, 

foruroligende høye tall. Melder også om færre dødsfall 
o R=1,33 som er høyeste siden mars 2020 

• Vaksine – ikke noe nytt 

• Smittesituasjon 
o 16 positive siste døgn, 4 positive hittil i dag 
o Berørte instanser er: 

▪ St. Olav VGS 
▪ Greåker VGS 

o Stor testaktivitet  
o Opplever at vi har kontroll 

• Det jobbes med å få alle i helse til å ta vaksine 

• Helseinstitusjoner v/Alice – ikke noe nytt å melde 
 
Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst 

o Fått mange innspill fra virksomhetslederne før møtet på torsdag. Det som stilles 

oftest er spørsmålet: Hvorfor ikke rødt nivå på skoler/barnehager? Tilbakemeldinger 

vil være at vi foreløpig har kontroll med opprettholdelse av testing og sporing. Derfor 

kan vi fortsette med gult nivå 

 

• Teknisk  

o Ca 20 stk på karantenehotellet 

o Fått spørsmål fra Statsforvalteren om hotellet kan lage isolasjonscelle for de som 

tester positivt på grensen. Dette må drøftes i helse før det gis et svar. 

 



• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar 

o Dersom helsepersonell velger å reservere seg for vaksine vil dette påvirke 
arbeidssituasjon og -forhold. Det vurderes ulike sider ved denne tematikken.  

o Juristen i HR vurderer sammen med Øivind en henvendelse til ulike grupper ansatte 
for å orientere om betydningen av vaksinering. 

o Det er viktig med gode ambassadører for å fremme budskapet om betydningen av 
vaksinering av våre ansatte i helsesektoren. 
God dialog og samarbeid med hovedtillitsvalgte er viktig i denne anledningen. 

  

• Teknologi og endring  

o Det har kommet mange henvendelser fra innbyggere til 

servicetorget/innbyggerdialog de siste dager på lang ventetid for å komme gjennom 

på koronatelefon. Mange melder også om lang ventetid for testing. 

Tilbakemeldingen fra helse er at det har vært særdeles stor testaktivitet og sporing 

de siste dager. Det er de samme folkene som svarer telefonen, så da må det være en 

prioritering. I tillegg brukes mange av testtimene på massetesting av barn/ungdom 

tilknyttet utbrudd på skoler. Mange av de som ringer har barn som skal testes. 

Muligens at disse allerede har fått oppsatt time, men ikke er klar over dette. Skolene 

og barnehagene hjelper til så godt de kan med lister og informasjon til foresatte. 

o Det må vurderes noen alternativer for hvordan servicetorget og andre kan avhjelpe 

på telefonen. 

• Kommunikasjon v/Maren  

o Fått inn noen henvendelser fra media i dag.  


