
Møtereferat Kriseledelsen 12.04.21 kl. 16.00 
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 Gledelig positiv nedgang nasjonalt 

• Vaksine – ikke noe nytt 

• Smittesituasjon 
o 115 indekser siste uke, nedadgående tall også i Sarpsborg. Risikonivå 4 
o Hittil i dag er det 10 positive 

• Helseinstitusjoner v/Alice – ikke noe nytt 

• Kirsti orienterte om at det vil trengs flere ansatte til smittesporing i ny turnus. Det er behov 
for flere ansatte eller evt bruke de som allerede er omdisponert for beredskap til 
smittesporing 

• Russ 
o Det har vært gjennomført møte med russepresidentene i dag om å utsette oppstart 

av russefeiring 

• Ramadan 
o De muslimske miljøene er opptatt av smittevernregler og å følge disse. Det tas 

kontakt med dialogforum for ytterligere informasjon 
 

Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o Rødt nivå med nye veiledere er gjeldende fra i dag 

o Videreføring av gult nivå med forsterkede tiltak i barnehager 

 

• Teknisk – karantenehotell 

o 250 beboere på hotellet pr. i dag. 

o Avtale med Quality i Fredrikstad er i havn. Dette skal brukes når det er fullt på 

hotellet i Sarpsborg. 

o Avtalen gjelder i utgangspunkt for 30 rom frem til 17. juni 

 



• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar 

o Svarer ut i spørsmål fra utdanningsforbundet om vaksinering i samarbeid med Øivind 
og helse. 

 

• Teknologi og endring – ikke noe nytt å melde 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Jobber med diverse saker 


