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Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o Fortsatt høye smittetall i Oslo/Viken 
o 224 er innlagt i helse sør-øst 

• Vaksine – ikke noe nytt 

• Smittesituasjon 
o 32 positive siste døgn, 1 med ukjent smittevei 
o Resten av smitteveiene er kjente med smittede i skole, private sammenkomster og 

husstand 
o Barnehage og fritidsaktiviteter er berørt 
o 2 lag i Sparta er berørt 
o Høy testaktivitet med 546 testede siste døgn 
o Stor arbeidsbelastning på testsenter og kommuneoverleger. Alle holder motet oppe 

og jobber godt 
o 15 positive hittil i dag 
o Det er helt riktig med en nedkjølingsperiode med tiltak i kap. 5A nå. 
o Det er tredoblet henvendelse på koronatelefon siden uke 9. Det samme gjelder antall 

testede 
o Det forventes færre store grupper som skal testes fremover slik at testkapasiteten 

for andre øker 
o Helse har sendt ut en epost til alle virksomhetslederne om anmodning om å avse to 

stk til smittesporing denne uken og neste uke på dagtid. Det må være noen som er 
ferdig opplært. 

 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Har fått spørsmål om hva vi gjør med studenter/elever/praksiskandidater? Dette 

drøftes i helse. Disse trengs i utgangspunktet i helseinstitusjonene. Det er mindre 
risiko for å ha disse i arbeid når det er rødt nivå i VGS. 

  



Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o Mer undervisning på skoler enn forrige gang vi gikk på rødt i skoler 

o Barnehagene gir uttrykk for at gult nivå med redusert åpningstid er et riktig tiltak 

o Utdanningsforbundet er veldig kritiske til mye tid på skolen, noe som preger 

mediene. 

o Pål minner om kommuneundersøkelsen hvor vi hadde en halvpart hver på meninger 

om fysisk tilstedeværelse kontra hjemmeskole.  

o En vurdering på hvor lenge vi skal ha rødt nivå etter påske tas i begynnelsen av neste 

uke, tirsdag. 

 

• Teknisk – ikke noe nytt å melde 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar 

o Innrapportering av kommunens koronarelaterte kostnader har frist for innmelding i 

dag. 

o Alle virksomhetslederne må ta en siste kvalitetssikring av tall på om alt av kostnader 

er vurdert og meldt inn. 

o Vi skal være transparente og ikke beskjedne 

o Formannskapet blir orientert om økonomi, ressursbruk og smittesituasjonen på 

formannskapsmøtet i neste uke. 

 

• Teknologi og endring 

o Simen konstitueres som direktør og representerer teknologi og endring fra i morgen. 

 

• Kommunikasjon v/Pål – ikke noe nytt å melde 

o Laget nye statistikker på vaksinasjon 

o Ønsker noe mer utfyllende smitterapporter i forhold til kommunikasjon. 

Tilbakemelding fra helse er at det blir vanskelig med de smittetall som forekommer 

nå. 

 

Evnt 

• Det blir satt opp møter hver dag i kriseledelsen frem til påskeuken. 

 


