
Møtereferat Kriseledelsen 26.03.21 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 

• Vaksine 
o Det er gjort beslutning om at Astra Zeneca er satt på vent i Norge til 15.april 
o Vi omprioriterer vaksinene som vi får 
o Nasjonale smittetall går nedover 
o Det er en utfordring med vaksinering under ramadan. Vi fortsetter vår plan for 

vaksinering. Flemming tar kontakt med dialogforum for dialog rundt vaksineringen. 

• Smittesituasjon 
o 26 smittede siste døgn, ingen med ukjente smitteveier 
o Hittil 5 smittede i dag 
o Noen virksomheter har fått spørsmål om behandling av beboere kan skje med 

vaksinerte ansatte. Det er allerede gjort disse prioriteringene i vaksinestrategien. 
Omfanget for problemstilling er ikke stort.  

• Helseinstitusjoner v/Alice – ikke noe nytt 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o God tilbakemelding fra virksomhetene på den strategien som er valgt 

o Opprettholder rødt nivå på skoler i uken etter påske 

 

• Teknisk 

o Karantenehotell 

▪ Ca 115 bebeoere pr. nå. Har avtale med hotellet om 120 rom, men jobber 

med hotellet for å få en økning til 160 rom. 

▪ Økt vakthold på grunn av mye frustrasjon rundt nye karanteneregler 

 

• 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 Sak om åpningstider i påsken for koronatelefon, testsenter osv. 

 

Evnt: 

• Spartasaken er drøftet i helse 

o Spørsmål om individuell trening er svart ut allerede 

o Utvidet istid – Anita presenterte et svar på dette. Gir svar på mandag etter drøfting 

av utkastet. 


