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Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o Positive signaler, gradvis nedgang i smittetall, 600 siste døgn 
o Mange innlagt på sykehus, 264 pr.nå. Mange unge mennesker 
o Varslet pressekonferanse om tiltak i morgen 

• Vaksine 
o Ytterligere 2 døde av blodpropp som settes i forbindelse med Astra Zeneca 
o Vaksinert ca 7000 med dose 1 og 3500 med to doser.  
o Det ventes 3000 vaksiner i løpet av denne og neste uke 

• Smittesituasjon 
o 40 smittede siste døgn, 2 har ukjent smittevei. 
o 32 er smittet i husstand eller private sammenkomster 
o Mindre nærkontakter på berørte skoler på grunn av rødt nivå 
o Hittil 25 positive. Mange nærkontakter også på dagens tall 
o Karianne orienterte om situasjonen i helse Sør-Øst ved PP 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Haugvoll og Borgen sykehjem har karantener på grunn av smitte 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o Medbestemmelsesmøte i dag, rolig stemning. Det meldes om slitne medarbeidere og 

utfordrende bemanningssituasjon enkelte steder 

o 2 skoler har i dag besluttet digital undervisning på bakgrunn av manglende 

bemanning 

o Tiltak i barnehagene – er varslet å behovsprøve alle foresatte ut fra arbeidssituasjon. 

Dette er et mulig tiltak å sette inn som eier. 

 

  



• 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/Pål 

o Diskutere hvordan vi skal kommunisere budskap og informasjon ut til befolkningen i 

morgen 

o Det er mulig å sette opp et pressetreff med SA 

 

Evnt: 


