
Møtereferat Kriseledelsen 09.04.21 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 
o 878 nye smittede siste døgn, færre innleggelser på sykehus. R=0,86 på landsbasis 

• Vaksine 
o FHI med ny rapport på vaksinestrategi fremover hvor det presenteres ulike scenarier 

som kan være aktuelle å vurdere. 
o Grupper som er vurdert for tidligere vaksinering fremover er kritiske 

samfunnsfunksjoner, læringspersonell og barn/unge under 18 år 
o Det er ingen endring på vaksinestrategier pr. i dag. Kommunen følger nasjonale 

retningslinjer 
o Laget oppdatert sak om Astra Zeneca på våre nettsider 
o Vaksinasjon under ramadan, viktig med god informasjon på riktig språk. Fredrikstad 

kommune har laget informasjonsmateriell som kan brukes. Diskuteres i helse på 
mandag med Flemming og Rohan som deltagere. 

• Smittesituasjon 
o 19 smittede siste døgn 
o 11 smittet i husstand og 1 med ukjent smittevei 

• Helseinstitusjoner v/Alice – ikke noe nytt 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst – ikke noe nytt å melde 

 

• Teknisk – karantenehotell 

o Hotellet er nå fullt med karantenegjester. De som har kommet er sendt videre til 
Oslo 

o Det er laget ny avtale med Quality og kommunen har nå booket alle rom ut 
september. 

o Møte med Statsforvalter om situasjonen i dag. De skal ta kontakt med Indre Østfold 
for å kunne høre om de kan ivareta de som kommer over Ørje. 



o Jobber med å lage en avtale med Quality i Fredrikstad for å avlaste. Samkjører dette 
med Fredrikstad kommune 

o Laget en stab rundt organiseringen av karantenehotell, særlig rundt alle 
henvendelser som kommunen mottar. Det er svært ressurskrevende å følge opp alle 
henvendelser, anmeldelser og likn. 

 

• 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 Tatt kontakt med Fredrikstad kommune om infomateriell rundt ramadan 

o Det drøftes om det skal lages en ny sak om karantenehotell 

o Forbereder sak om nye tiltak som publiseres når vi har fått beskjed om hva tiltakene 
blir 
 


