
Møtereferat Kriseledelsen 08.04.21 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 (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 - ikke noe nytt 

• Vaksine 
o Det blir levert 4000 doser til oss i neste uke 
o Helsepersonell som jobber med særskilt utsatte barn, er nå vaksinerte 
o Spesiallærere på spesialskoler må avvente til nasjonale retningslinjer endrer 

prioritering 

• Smittesituasjon 
o 23 smittede siste døgn 
o Hittil i dag 10 positive 

• Helseinstitusjoner v/Alice – ikke noe nytt 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o Ønsker og anbefaler at rødt nivå på skoler følger tiltaksnivå på 5A. Det anbefales 

derfor at det forblir rødt nivå på skoler også i uke 16 

o Ser på tiltak i barnehager i morgen. Mest sannsynlig blir det anbefalt videreføring av 

gult nivå 

o Ser at barnehager og skoler må følge hvert sitt løp i tiden fremover 

 

• Teknisk – karantenehotell 

o Hotellet er fullt med de rom som er avtalt til dette pr. i dag. Noen har blitt sendt 

videre til andre karantenehotell 

o Jobber med en avtale om å utvide antall rom for karantenehotell med Quality 

o Forslag om at det lages en ny sak om karantenehotellet 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 



• Organisasjon v/Reidar 

o I møte med tillitsvalgte kom en sak opp om at det er ønskelig med informasjon til de 

ansatte som har tatt en dose med Astra Zeneca om hva som skjer videre 

o Helse orienterte om at FHI kommer med sin konklusjon om videre bruk av vaksinen 

15.04. 

 

• Teknologi og endring 

o På sist møte i kriseledelsen var det tekniske problemer med gjennomføring av 

teamsmøtet på kommunale pc’er. 

o Dette er nå utredet og årsaken var en sikkerhetsoppdatering i det kommunale 

systemet. Dette er nå ordnet. 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Sak om vaksinasjon og antall doser som er satt i Sarpsborg 

 

Evnt: 

• Mulige tiltak videre ble diskutert i resten av møtet 

 


