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Sak 1: Oppdatering fra helse 
  

• Nytt fra nasjonale myndigheter – ikke noe nytt 

• Vaksine 
o Astra Zeneca er satt på vent også videre fremover 
o De som har fått første dose med denne vaksinen får tilbud om andre dose av en 

annen vaksine 
o Det skal settes ned et ekspertutvalg for å se på og vurdere de to vaksinene som er 

satt på vent i Europa. (Astra og Johnson) 
o Vaksineprogrammet blir noe forsinket på bakgrunn av dette 
o Det vurderes også om intervallet mellom dose 1 og 2 kan økes på de andre vaksinene 
o Kan bli endringer i fordeling og prioriteringer av grupper fremover 
o Lokalt så er det satt 4000 doser denne uken, 16000 totalt 
o Starter opp med vaksinering av gruppe 5 i morgen og gruppe 6 i neste uke. 
o Publisere sak for info på nettsider senere i dag. Forslag fra Pål om å invitere til en ny 

nettprat om vaksinasjon 
o Utfordringer med å få noen utvalgte samfunnsgrupper til vaksinering. Vurdere 

alternativer for å nå disse gruppene. Forslag er oppsøkende virksomhet og/eller å gi 
informasjon på en annen måte 

• Smittesituasjon 
o Hittil i dag 10 positive 
o Har hatt en veldig god nedgang, god utvikling 
o Situasjonen er fortsatt skjør, men vi har god kontroll 
o TISK strategien har fungert godt 
o Ha fokus på rusmiljøet og russen fremover. Lage gode tiltak for testing slik at det er 

lav terskel for å teste seg. 

• Helseinstitusjoner v/Alice – ikke noe nytt 
  



Sak 2: Saker fra kommuneområdene 

• Oppvekst 

o Ønsker avklaring for uke 17 om skoler og barnehager. Det vil tas en avgjørelse i 

morgen eller mandag for tiltaksnivå i skoler 

 

• Teknisk – karantenehotell 

o Strømmer på med nye karantenegjester 

o Totalt er nå 432 rom belagt totalt i Sarpsborg og Fredrikstad 

o Trenger flere til å håndtere alle henvendelser som kommer. HR er koblet på for å 

hjelpe med dette. 

o Det er behov for å dokumentere alvoret dette til Statsforvalteren. Det utformes et 

brev som sendes i dag fra Ordfører. 

• Sparta Amfi, utvidelse av istid: 

o Det ble en diskusjon om hva som er hensiktsmessig. Beslutningen er at det ikke blir 

utvidelse av istid på bakgrunn av økonomi og ressurser. Anita lager et utkast til svar i 

samarbeid med samfunn og Robin. 

 

• Samfunn – ikke noe nytt å melde 

 

• Organisasjon v/Reidar 

o HR med Julie følger opp i forhold til ekstra ressurser til karantenehotell. 
 

• Teknologi og endring 

o Spurt HR om ressurser til servicetorget under ferieavvikling. Det settes inn eksterne 

ressurser 

 

• Kommunikasjon v/Pål 

o Det har vært gjennomført en evaluering av VG annonseringen som ble gjort med 

andre kommuner. Konklusjonen er at det hadde liten effekt med liten trafikk på 

annonsen. Det gir bedre effekt å kjøre saker og informasjon på lokale plattformer. 


