
Kjære kolleger! 
 
Vi har nå startet på den tredje uken etter at denne krisen skjøt fart og foreløpig er det 
selvsagt ingen av oss som kan spå om hvor lenge denne tilnærmede unntakstilstanden vil 
vare. 
 
Som dere er kjent med etablerte vi møter i kriseledelsen i kommunen, fredag den 6.mars. 
Etter den tid har vi hatt daglige møter og enkelte dager opp til flere møter. På disse møtene 
har det vært viktig for oss og gjensidig oppdatere hverandre slik at man oppnår en tilnærmet 
lik situasjonsforståelse. Videre har vi truffet nødvendige vedtak, i all hovedsak i tråd med 
sentrale føringer og anbefalinger, samt i samsvar med råd og veiledning fra 
kommuneoverlegen. 
 
Vi erfarte relativt tidlig under denne krisen at vi måtte prioritere bort og utsette en del saker 
og pågående prosesser, noe jeg er sikker på at alle dere også har blitt tvunget til. Dette har 
vært helt nødvendig for å kunne holde kontinuerlig fokus på det pågående arbeide med å 
forsøke å begrense smittespredningen og legge forholdene best mulig til rette for ansatte og 
Sørreisasamfunnet for øvrig.  
 
Vi alle har blitt, og vil bli satt på ekstraordinære prøver i denne tiden. Jeg er ydmyk og dypt 
imponert over måten dere alle har tatt tak i situasjonen på deres respektive felt, snudd dere 
rundt og gjort det beste ut av tingenes tilstand. Stenging av skole og barnehage er dramatisk 
og en tanke som var utopi for ca. 3 uker siden. Her har dere gjort en imponerende jobb slik 
at vi kan ha et skole- og barnehagetilbud tilpasset den nye situasjonen, så langt det er mulig.  
 
Dere som jobber innen det helsefaglige tilbudet i kommunen, de fleste av dere i fremste linje 
med fare for å motta smitten, gjør en formidabel jobb. Strenge restriksjoner for å hindre 
eller begrense smittespredningen, gjør de ulike oppgavene deres mer utfordrende enn 
normalt. Til tross for det sørger dere for et faglig forsvarlig tilbud, noe vi alle er svært 
takknemlige for.  
 
Renhold er en særdeles viktig funksjon på alle arbeidsplasser, men aldri har vel dette vært 
viktigere enn nå. Her har de vært tvunget til å snu på innarbeidede rutiner, øke på med 
renhold (også i helgene), spesielt i bygninger med helserelaterte tjenester og generelt 
planlegge for det ekstraordinære. 
 
Jeg er dypt imponert og ikke så rent lite stolt over måten dere alle har håndtert denne nye 
situasjonen. På grunn av den dugnadsånd, stå-på vilje og yrkesstolthet dere alle viser, kan jeg 
konstatere at Sørreisa kommune opprettholder et forsvarlig tjenestetilbud innenfor de 
rammene som denne krisen tillater. 
 
Tusen takk til dere alle! 
 

Mvh. 
 

Stig Jonny Haugen 
Rådmann 
 


