
Møtereferat Kriseledelsen 29.03.21 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 
Teamleder (karantehotellansvarlig) Lene Skytte Gunstrøm 
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 Nye karanteneregler for innreisende og ventekarantene 

• Vaksine 
o Den store salen på Quality skal nå tas i bruk for vaksinering 

• Smittesituasjon 
o 43 smittede siste døgn 
o Totalt 236 smittede siste uke som er en nedgang fra uken før 
o Vi ligger på 882 smittede / 100.000 innbyggere de siste 14 dg 
o Smitteveier den siste uken er: 71% i husstand, 6% på skole/barnehage, 15% har 

ukjent smittevei 
o Hittil i dag har vi 9 positive tilfeller 
o Kommunen har fortsatt god oversikt 
o Tester 12 klasser i dag, mange har siste test. 

• Helseinstitusjoner v/Alice 
o Kurland og Tingvoll sykehjem har 1 smittet ansatt hver 
o 1 smittet ansatt på Borgen sykehjem 
o 1 ansatt smittet på boveiledning sentrum 

 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o Legge om undervisning i skoler etter ny veileder i løpet av første uken etter påske 

o En barnehage stenger man og tirsdag på grunn av bemanningssituasjon 

 

• Teknisk 

o Karantenehotell 

▪ Ca 156 bebeoere pr. nå. Over 40 av disse ble testet i går. 2 smittede flyttet 

over til annen kommune 



▪ Vurderinger om nødvendig reise håndteres av kommunen når de ankommer 

karantenehotellet. Lene får fullmakt av kriseledelsen til håndtering av dette 

og evt skrive anmeldelse der det er brudd. Lene har dialog med helse ved 

behov. 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar  

o Spørsmål fra HTV og HVO er oversendt fra HR 
 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

 

Evnt: 

• Spartasaken  

o Det er oversendt svar på saken i dag 


