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Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter – ikke noe nytt 

• Vaksine 
o AstraZeneca vaksinen er satt på vent i Norge på grunn av meldinger om alvorlige 

bivirkninger 
o I Ssarpsborg er ca 1000 personer vaksinert med denne uten meldte bivirkninger 
o Dette vil føre til forsinkelse i vaksinasjonsfremdriften 
o Maren lager en sak som går ut til innbyggerne 

• Smittesituasjon 
o Smittesituasjon for uke 9 ble gjennomgått med PP 
o Mest smitte i husstander og private sammenkomster 
o 10% ukjent smittevei 
o Andel positive er 4,4% 
o Svært høy testaktivitet 
o Stort press på TISK strategien 
o Rødt nivå må vurderes på skoler med høy smitte 
o Møte med VGS i dag. Vurderinger på å ikke ha valgfag på tvers. VGS ønsker å forbli 

på gult nivå 
o FHI er enig med vår strategi. FHI har en endret risikovurdering med flere nivåer 
o Kan bli aktuelt på kort varsel å gjøre nye tiltak, men ikke akkurat nå 

 

• Forslag fra helse om å lage påskeegg som gis til ansatte på testsenteret og smittesporere 

• Helse bringer frem fakta på tilstanden for sårbare barn og unge 

• Helse skal gjøre en vurdering av hjelp fra nasjonale hjelpetiltak for smittesporing. Ikke aktuelt 
akkurat nå 

• Viktig å opprettholde aktiviteten osv. for de unge 
 

• Helseinstitusjoner v/Alice – ikke noe nytt å melde 
 



  



Sak 2: Saker fra kommuneområdene 
 

• Oppvekst 

o Møte med virksomhetslederne gikk bra 

o De fleste ønsker ikke rødt nivå 

o Det gjennomføres noen tiltak på barneskoler, men ikke ungdomsskoler 

o Det vurderes redusert åpningstid i barnehager. Dette krever endring i vedtekter i 

barnehagene. 

o Det vurderes rødt nivå til uken i skoler, men ikke i barnehage 

 

• 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/Maren  

o Sak om sårbare barn og unge  

o Oppfølging av sak vedrørende koronasituasjon 


