
Møtereferat Kriseledelsen 07.04.21 kl. 15.00 og kl. 18.00 
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 (karantenehotellansvarlig) 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 Øivind orienterte om pressekonferansen til regjeringen om gjenåpning av samfunnet 
o 900 smittede siste døgn, over 300 innlagte 
o Møte med Statsforvalteren i morgen angående tiltak og veien videre i Viken 

• Vaksine – ikke noe nytt 

• Smittesituasjon 
o Hittil 4 positive, 16 siste døgn 
o Hdir har varslet at kommuner med høyt smittetrykk kan få tilbud om hurtigtester for 

massevaksinering på skoler slik det er testet ut i noen kommuner 

• Helseinstitusjoner v/Alice  
o Massetesting på to sykehjem som har resultert i bare negative tester. 

 
Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o Karianne og Elisabeth orienterte om møtet mellom fylkeskommunen, kommunene 

og statsforvalteren om skoleskyss 

o Elisabeth orienterte om at det er et ønske etter HMS møter med virksomhetene at 

disse ønsker mer detaljert informasjon om smitteveier ved smitte. Dette skal søkes å 

etterkomme så langt det går 

 

• 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 



Møtereferat fra kriseledelsen kl. 18.00 

 

• Oppdatering fra helse: 

o Karianne orienterte om forskjellene i tiltakene 5A, B og C. Disse ble også sendt til 

alle i kriseledelsen 

 

• Organisasjon v/Turid 

o Videre plan for vaksinering av helsepersonell med de som har fått dose 1 av 

Astra Zeneca ble tatt opp som en sak i møte med hovedverneombud og 

hovedtillitsvalgte i dag. Nye anbefalinger fra FHI om bruk av denne vaksinen 

videre er satt til 15.04.21. Vi må avvente nasjonale retningslinjer 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Det er presisert på våre nettsider at den oversikten som vises er en 

karanteneoversikt og ikke smitteoversikt. 

o Har svart ut et par henvendelser fra SA og NRK 

o Video om ungdom og testing er i prosess 

 

 


