
Møtereferat Kriseledelsen 24.03.21 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 oppvekst Erik Bråthen 
Direktør Teknisk Hasse Ekman 
Kommunikasjonsansvarlig Pål Nilsen 
Helsesjef Øivind Werner Johansen  
Virksomhetsleder HR Julie Bäckstrøm 
Ass. Direktør oppvekst Elisabeth G. Langvik 
Konstituert direktør Tekn./Endring Simen Pedersen 
 
 
Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter 
o Øivind orienterte fra webinar om tiltak og påskebudskap 
o Ukesrapporten fra FHI sier at det er høy grad av smitte, 8 flere innlagte fra i går, flere 

yngre som blir lagt inn på sykehus. 

• Vaksine 
o 89% av de over 85 år er fullvaksinert i Norge 

• Smittesituasjon 
o 36 smittede siste døgn, 4 med ukjent smittevei 
o 29 er smittet i husstand og privat sammenkomst 
o Stor testaktivitet, 509 testet siste døgn 
o Hittil i dag 24 positive 
o En  ansatt jobber nå med tilsyn i 80% stilling 
o Økt trykk på legevakt på dagtid er meldt inn i dag 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Vurderer digital overvåkning av syke 
o Rolig i institusjonene 

 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o Rolig i skoler og barnehager 

o HMS- møtet med alle virksomhetslederne i går var informativt og nyttig 

o Behovsprøving i barnehagene er kommunisert ut. Det må vurderes strengere tiltak i 

barnehagene om ikke dette fungerer (redusert åpningstid). 

• Teknisk 

o Følger opp i forhold til nye retningslinjer for opphold på karantenehotellet 

o Oppretting av evt. Isolasjonsavdeling for smittede på hotellet må gjøres i dialog med 

helse på grunn av de faglige ressurser det vil kreve. 

 



• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar 

o Orienterte om møtet med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 

o Nødvendig å komme ut med kommunikasjon til ansatte om hva som skjer med 

videre vaksinering av helsepersonell. Helse har hatt møte med sine tillitsvalgte om 

dette. Det må avventes hva nasjonale myndigheter anbefaler i løpet av denne uken. 

Hvis AZ ikke skal brukes videre så lages det en plan for vaksinering med tilgjengelig 

vaksiner 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Sak om vaksinering i sosiale medier. Oppfordring om å bruke Helse Norge 

 

Evnt: 

• Mottatt svar på avslaget om utvidet åpningstid på Isen i Sparta Amfi 

• Henvendelse om blomstersalg på Torget. Det er ikke lovlig med slikt blomstersalg som 

foregår der pr. nå. Det har vært gjennomført tilsyn og gitt beskjed om at driften er ulovlig 


