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Høring – NOU 2021:6Myndighetenes håndtering av koronapandemien
Samletsett har Norgekommet godt ut av koronasituasjonen,og Kongsvingerkommunestøtter
sentralemyndighetershandlekraftgjennominngripendetiltak alleredei mars2020.Viderestøtter
kommunenmyndighetenessentralekoordineringav strengesmittevernstiltaknår dette har vært
nødvendig.
Regjeringenoppnevnteved kongeligresolusjonen grundigog helhetlig gjennomgangav
myndigheteneshåndteringav pandemien.Dennekom gjennomNOU2021:6.Kongsvingerkommune
stiller segbak hovedfunnenei rapporten, og finner at store deler av beskrevneutfordringer er
gjenkjennbartogsåi egenkommune. Rapportenbeskriverdelsstore mangleri hvorvidt det norske
samfunnethar vært forberedt på en pandemi,-dette til tross for at en pandemilengehar vært
varsletsom en mulighet fra fagmiljøene.Rapportensavsnitt som beskrivermangeleni den statlige
pandemiberedskapen
(særligkapittel 6, 9,10 og 11) er å ansesom beskrivelseav krit ikk- og
bekymringsverdigemangler,og kommunenslutter opp om rapportenskonklusjonom at det
opprettes nasjonaleberedskapslagrefor legemidlerog smittevernutstyr.Fraet kommunaltståsteder
det ogsågrunn til å påpekeat sentralemyndighetersyneså ha vært lite forberedt på hvordandet
operativearbeidet skulleorganiseres:Offentlig apparathar ikke vært rigget for en krisesituasjonhva
gjelder delegeringog ansvar, og dette skapteutfordringer for mangekommuner.Viderehar
Kongsvingerkommunegjennomgåttrapportensøvrigefunn og konklusjoner,og sammenstiltdisse
med egenkommuneserfaringerog evalueringer.Dette har resultert i følgendeinnspill:
Kriseberedskap. Kongsvingerkommunehar hatt fokus på kriseberedskapgjennommangeår. Likefør
pandemiensutbrudd ble samtligeberedskapsplanergjennomgåttog revidert, og særlig
beredskapsplanerknyttet til kommunalområdetHelse- og mestringble grundigoppdatert med tanke
på mulige kriser.Gjentatte vårflommerhar ogsågjort at kommunensansattehar fått trent på
kriseberedskapsplanene,
og i så måte var Kongsvingerkommuneforberedt på å iverksettetiltak da
disseble nødvendige.Vi registrererat rapporten påpekerat dette ikke var tilfellet i mangeav landets
kommuner.

Demokratiaspektet og innbyggerinvolvering. Rapporten peker med rette på at demokratiaspektet
ble underprioritert da Regjeringen innførte inngripende smitteverntiltak med bakgrunn i
smittevernloven. I Kongsvinger anser kommunen demokratiaspektet for godt ivaretatt; komiteer,
råd, formannskap og kommunestyret ble raskt involvert og har under hele pandemien blitt
kontinuerlig orientert om tiltak og utvikling. Pandemien har dessuten ført til at kommunen streamer
politiske møter, og dermed gjør politisk arbeid tilgjengelig for innbyggerne. Administrativ og politisk
ledelse har vært aktive i sosiale media, og har i tillegg vært svært tilgjengelige for innbyggerne. Dette
ansees som en positiv konsekvens av pandemien.
Tilgang på smittevernutstyr. Dette ble fra kommunen opplevd å være svært krevende den første
tiden. Manglende statlig samordning medførte at kommunene kjempet mot hverandre om de få
ressursene som var tilgjengelig. Dette ga rom for et marked som var ugunstig med svært høye priser,
useriøse aktører i markedet og lite kvalitetssikret utstyr. Fordelingen av smittevernutstyr fra sentralt
hold burde fulgt en mer likeverdig fordelingsnøkkel mellom spesialisthelsetjeneste og
kommunehelsetjeneste. Det ble fra sentrale myndigheter signalisert utdeling av utstyr, mens
kommunene fikk tildelt svært lite. Dette medførte mye usikkerhet og frustrasjon hos ansatte,
brukere/pasienter og pårørende, siden kommunehelsetjenesten i en startfase måtte prioritere
smittevernutstyr strengt og det ble opplevd manglende muligheter for bruk av utstyr i daglig drift.
I tidlig fase ble det også opplevd som krevende med stor usikkerhet rundt type smittevernutstyr som
skulle brukes under ulike situasjoner (påvist smitte, testing, daglig drift) og sprikende samt uklare
anbefalinger fra sentrale myndigheter. Dette førte til ekstra usikkerhet og uro.
Ulik praksis og stor frihet i nivåsetting av risiko. Ulik praksis i informasjonsarbeid, testrutiner og
smittesporing innad i Kongsvingers bo- og arbeidsregionen. Kommunikasjonsrutiner og mangelfull
mulighet for utveksling av dokumentasjon har ytterligere vanskeliggjort arbeidet. Dette utdypes noe
nærmere under informasjon/kommunikasjon.
Grenseteststasjon. Kommunen har ansvaret for grenseteststasjon (mot svensk grense), og opplever
mye AD hoc arbeid. Det savnes bedre og tydeligere informasjon fra sentrale myndigheters side,
særlig i forbindelse med myndighetsavklaringer knyttet til oppstart. I tillegg burde det underveis vært
mer og bedre evaluering, eksempelvis knyttet til hvorvidt ressursbruken står i forhold til resultater.
Testteamet har gjentatte ganger opplevd at bruk av hurtigtester er svært usikker, og ingen god
metode for å hindre importsmitte via grenseoverganger. Den mangelfulle kommunikasjonen og
mangelfullt opplevede gode sentrale rutiner føyer seg inn i rekken av kritiske punkter i forhold til
kriseberedskap- og håndtering.

Svenske ansatte med samfunnskritisk/samfunnsviktig kompetanse. Kommunen har en stor andel
svenske arbeidstakere som bor på svensk side av grensen -både i kommunal sektor og i det generelle

arbeidsmarkedet, og mange er i tillegg definert som samfunnskritisk kompetanse. Gjennom
pandemien har både informasjon om grensetesting og grensepasseringer, karanteneregler etc.
endret seg raskt og vært til dels uoversiktlig og belastende for ansatte som daglig må passere
grensen. Dette har ført til stor usikkerhet blant svenske ansatte og stor sårbarhet for kommunen som
arbeidsgiver.
Karantenehotell. Kommunen har underveis i pandemien også fått påbud om etablering av
innreisekarantene-hotell. Dette oppleves krevende både å etablere og drifte: rammene har vært
utydelige og innreisereglene endres så hyppig at utøvende tjenester ikke rekker å endre praktisk
tjeneste. Kommunen har hatt og har god dialog med Statsforvalter, som har anerkjent kommunens
opplevelse av krevende arbeidsvilkår i en pålagt tjeneste. Rammer og rutiner burde i større grad vært
styrt sentralt, - særlig gjelder dette avtaleinngåelse og prissetting av hotellene. Mangel på sentrale
rammer medfører at kommunene gir ulikt tilbud av ulik kvalitet, og unødvendig mange medarbeidere
sliter seg ut i en krevende situasjon. Samtidig er det positivt at kommunens pålagte ansvar for
etablering av karantenehotell medfører økt lokal sysselsetting samt refusjon av utgifter.
Oppvekst og læring. Kommisjonens vurdering er at barnehagene og skolene i stor grad har
opprettholdt samfunnsfunksjonen sin under koronapandemien. Samtidig peker den på at det har
vært noen tilpasningsproblemer som kan ha fått store konsekvenser for enkelte barn og elever, både
med hensyn til ivaretakelse av individuelle rettigheter og læringsutbytte. Kongsvinger kommune
opplever at rapporten ikke har dekket tilstrekkelig situasjonen til de ansatte i barnehager og skoler.
Det hadde vært ønskelig fra kommunens side at rapporten også hadde vektlagt å undersøke og
vurdere barnehagelærerne og lærernes arbeidssituasjon under pandemien, samt evaluere hvilke
konsekvenser denne har hatt for arbeids- og læringsmiljøet. Kongsvinger ser i rapporten at
kommisjonen anbefaler at «myndighetene må gjøre sitt ytterste for å legge til rette slik at alle elever
får anledning til å ta igjen eventuell tapt læring». Det er viktig å være bevisst at bortfall av deler av
opplæringen, utstrakt bruk av digital undervisning og hjemmeskole, bruk av personer uten godkjent
lærerutdanning og manglende sosial kontakt kan ha medført at kvaliteten på opplæringen har blitt
dårligere med påfølgende redusert læringsutbytte i videste forstand. Dette tilsier at det er flere sider
enn bare elevenes faglige læringsutbytte som bør prioriteres i tiden framover. Konsekvensene av
bortfall av undervisning under pandemien vil være svært ulikt for elevene ut fra en rekke
sosioøkonomiske forhold, noe Kongsvinger kommune opplever ekstra utfordrende gitt det faktum at
vi har en høy andel barn i lavinntektsfamilier, samt folkehelseprofil som tydelig viser store
sosioøkonomiske variasjoner i kommunen.
Befolkningsvarslingssystemer. Disse burde vært nasjonalt tilgjengeliggjort -ikke opp til kommunene.
Burde utvikles og/eller tas i bruk et nasjonalt SMS-varslingssystem, slik at når innbyggere krysser
kommunegrenser fås det automatisk varsel om kommunens gjeldende smittesituasjon, praksis
knyttet til smittevern/karantene etc. Kommisjonen peker i sin rapport på varslingssystemer og noe

sviktende kommunikasjon mellom disse: med dagens teknologi er dette verktøy som burde ha vært
på plass i forkant som en beredskap.
Informasjon, kommunikasjon og dokumentasjon. I pandemiens tidlige fase opplevdes det krevende
at kommunen ikke fikk informasjon i forkant av nye tiltak, men at informasjonen gikk offentlig og
direkte til alle i Norge. Dette ga kommunen lite rom for forberedelser og skapte samtidig en
unødvendig utrygghet hos mange innbyggere som ikke opplevde at kommunen fikk iverksatt tiltak
raskt nok. Erfaringsmessig ble dette betydelig bedre lengre ut i pandemiens forløp. Samtidig ønsker
kommunen å gi kreditt til sentrale myndigheter som gjennom åpenhet og kontinuerlig informasjon
har medvirket til at tillitten i befolkningen underveis har vært og er fremdeles høy. Dette oppleves
trygt ikke minst når kommunen har ansvaret for massevaksinering av befolkningen.
Fra kommunalt hold oppleves det svært utfordrende at det ikke finnes et felles dokumentasjons- og
kommunikasjonsverktøy for deling av helseopplysninger mellom kommunehelsetjenesten, fastleger
og spesialisthelsetjenesten. Pandemien har tydelig vist behovet for ett felles EPJ-system. Siden
dokumentasjon og pasientopplysninger i dag ikke deles sikkert gjennom et sentralt verktøy, har
kommunen ingen mulighet til å hente ut nødvendig informasjon knyttet eksempelvis til gjennomgått
smitte/sykdom, vaksinasjon etc. Dette er faktorer som for kommunen som tjenesteyter er viktig
informasjon eksempelvis ved vedtak om tjenester i institusjon.
Økonomiske konsekvenser. Pandemien har vært hard for norsk økonomi, og kultur/reiseliv var blant
bransjene som opplevde å bli særlig hardt rammet. Kompensasjonsordningen for det lokale
næringslivet er opplevd som for komplisert, og har medført at flere faller utenfor ordningen. Dette er
for Kongsvinger kommune særlig bekymringsfullt dersom det lokale næringsliv blir rammet på en slik
måte at dette øker arbeidsledighet, utenforskap og igjen fører til mangelfull arbeidstrening.
Folkehelseprofilen til kommunen viser tydelig at ungt utenforskap og mange unge uføre må
motvirkes med alle virkemiddel –også gjennom gode lokale og varierte arbeidsplasser. Sentrale
regler for kompensasjon tar ikke høyde for lokale behov, slik en kommune vil være i stand til å gjøre.
Derfor burde en større del av krisepakkene vært kanalisert gjennom kommunene der lokale
vurderinger hadde blitt gjort og kommunen kunne fanget opp lokale bedrifter som ikke godt nok
faller inn under nasjonale ordninger.
Kompensasjonen kommunen mottar dekker heller ikke fullt ut merkostnader i forbindelse med
pandemien.

