
Møtereferat Kriseledelsen 25.03.21 kl. 17.30 
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 Ca 1000 smittede siste døgn 
o Ny revidert veileder for skoler og barnehager er publisert 

• Vaksine 
o Astra Zeneca er satt på vent i Danmark i 3 nye uker. Sverige og Island har åpnet for 

bruk 
o Ny vaksine (ny leverandør) er varslet levert til Norge i uke 16 og 17 
o 2000 vaksiner skal settes i Sarpsborg i neste uke 

• Smittesituasjon 
o 33 smittede siste døgn, nedadgående trend 
o Noen skoler som er berørte.  
o Smittede har få nærkontakter 
o 516 er testet siste døgn 
o Hittil i dag 26 positive 

• Helseinstitusjoner v/Alice – ikke noe nytt 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o To nye skoler på hjemmeskole i dag 

o Nye veiledere med virkning fra 12. april 

 

• Teknisk 

o Karantenehotell 

▪ Kommet veldig mange nye, 108 beboere pr. nå. Har bare 30 rom tilgjengelig 

gjennom helgen 

▪ Det er mye misnøye fra beboere om å måtte oppholde seg på hotellet 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 



• Organisasjon v/Reidar 

o Lønnsoppgjør hvor hotellbransjen kan bli rammet er på trappene 

o Det er unntak for nylig avgåtte pensjonister for å kunne hjelpe til under pandemien 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Budskap for påsken bør ut i løpet av morgendagen 

 

Evnt: 


