
Møtereferat Kriseledelsen 15.03.21 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 

• Vaksine 
o Pressekonferanse i dag om at 1 person i Norge som ble vaksinert med AstraZeneca er 

død. Det er ikke fastslått at dette har sammenheng med vaksineringen, men dette 
skal utredes. 

o Flere land har satt vaksinen på vent 
o Det er ikke påvist alvorlig sykdom i Sarpsborg hos noen av de som har blitt vaksinert 

• Smittesituasjon 
o Orienterte om risikovurdering med PP 
o Uke 10 – 143 smittede 
o Ligger på 450 smittede/100000 innbyggere som er risikonivå 5 på FHI sin skala 
o Stor andel av smittede i uke 10 er nærkontakter, men økning i smitte i skoler og på 

arbeidsplasser 
o 15% har ukjent smittevei 
o Største andel i smitte er hos barn, unge og unge voksne 
o Andel positive prøver de siste to uker var 4,7% 
o Stor testaktivitet 
o Sarpsborg er nå på risikonivå 4, utbredt smitte 
o 7 innleggelser siste 14 dager 
o Over 90% er smittet med mutert virus 
o Hittil i dag er det 12 pos. 

 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Noen smittede ansatte uten at dette har medført store utfordringer i 

helseinstitusjonene 
o Størst utslag på Borgen sykehjem med to smittede ansatte 

 



Sak 2: Krisemøte med Statsforvalteren 

• Kommunene i Viken ble kallet inn til krisemøte tidligere i dag. Hovedsaken var de høye 

smittetallene som har vært i Oslo og Viken de siste ukene. Det har også vært stort press på 

helseforetak i Sør-Øst. 

o FHI anbefaler at alle kommunene i Viken settes på de strengeste nasjonale tiltak, 

forskriftens kapittel 5A 

o Kommunene fikk kommentere sine meninger. Ordfører uttalte i møtet at Sarpsborg 

ønsker dette 

o Konklusjonen kommer i løpet av kvelden 

Sak 3: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o Jobbet med tiltak rundt å ta skolene på rødt nivå denne uken. Barnehager skal være 

på gult, men med redusert åpningstid 

o Jobber med kommunikasjon til foresatte om å bruke barnehageplassen bare ved 

nødvendig bruk og tid. 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar 

o Reidar sender over innspill fra kommunen som skal inn til KS 
 

• Teknologi og endring 

o Nettsiden til Sarpsborg kommunen gikk ned på fredag etter utsendt SMS til 

befolkningen 

o Det er jobbet med IKT og leverandør for feilsøking 

o Hendelsen evalueres 

 

• Kommunikasjon v/Pål – ikke noe nytt å melde 


