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Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o Fortsatt høyt smittetrykk og fortsatt mange innlagte 

• Vaksine 
o Astra Zeneca er fortsatt på vent til å brukes. Kommer en avgjørelse i løpet av neste 

uke 

• Smittesituasjon 
o 34 positive hittil i dag, mange nærkontakter 
o 3 positive er fra rusmiljøet 
o 45 positive siste døgn 
o Det blir viktig med god informasjon og dialog med innvandrermiljøet. Rohan og 

Flemming er behjelpelige med dialog og info 
o Det har vært dialog med politiet og vi skal bruke gult nummer til OPS når vi trenger 

bistand for å finne folk som vi ønsker å få tak i 
o Lokalt politi ved Beatrice varsles 
o Henvendelse fra Sparta svares ut til mandag 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Det har vært dialog med gartneri som ønsker å donere blomster til våre 

helseinstitusjoner 
o 1 smittet på Borgen sykehjem 

 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o Erik orienterte fra AMU møte og møte med virksomhetslederne 

o Sandesundveien skole har hjemmeskole fra i dag og frem til påske 

 

  



• Teknisk 

o Har vært møte angående karantenehotell 

o Nye regler om opphold på karantenehotell trådte i kraft i dag 

o Ca 50 beboere på hotellet 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar 

o Orienterte om møtet med kS angående koronarelaterte utgifter 
o Ser ut til at kommunen er fullkompensert for utgifter i 2020 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Dialog rundt sak om skoler som skal gå til SA 

o Intern sak om vaksinert helsepersonell går ut i dag 

o Regional kampanje med budskap er på gang 

o Det er også ønskelig med en sak om budskap om nødvendig bruk av 

barnehageplasser 

 

 

Evnt: 


