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Saksbehandler sender vedtaket til: 
Evalueringsrapporten arkiveres i kommunens beredskapssystem.  
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Saksutredning: 
 

 
Fakta i saken: 
Ås kommune satte kriseledelse 13.mars 2020. Gjennom nesten to år med 

pandemi har kriseledelsen stort sett møttes ukentlig. Kriseledelsen hadde sitt 
siste møte 7.mars 2022.  

 
Det følger av forskrift om kommunal beredskapsplikt at kommunen skal evaluere 
sin egen krisehåndtering under koronapandemien.  

§ 8.Evaluering etter øvelser og uønskede hendelser 

Kommunen skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. 

Der evalueringen gir grunnlag for det skal det foretas nødvendige endringer i 
risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner. 

Den innledende evalueringen er gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av 
ordfører, kommunalsjef oppvekst og opplæring, kommunikasjonssjef, leder for 

koronasenteret, kommuneoverlege, representant for fagforeningene og 
beredskapskoordinator. Utkastet til evalueringsrapport har deretter vært drøftet i 

kommunedirektørens utvidede ledergruppe og i AMU. Deres innspill er tatt med i 
den endelige rapporten. I tillegg er det gjennomført to spørreundersøkelser 
underveis i pandemien som begge gir viktige innspill til evalueringen. 

 
Evalueringsrapporten, med kommunestyrets vedtak, vil danne grunnlag for 

videre arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
Vurdering: 

Ås kommune har i all hovedsak håndtert pandemien på en god måte.  
 

Vår største utfordring har vært å etablere gode rutiner for informasjon og 
kommunikasjon med egne ansatte, innbyggere og media. Det er gjort store og 
små feil underveis, men også mye riktig, og kommunen har vist god evne til å 

tilpasse seg stadige endringer og forventninger i løpet av pandemien. 
 

Gjennom pandemien har vi erfart en stor innsatsvilje blant ansatte, innbyggere 
og samarbeidspartnere. Mange har bidratt langt ut over det man kan forvente. 

Koronasenteret og det arbeidet som er lagt ned her kan stå som et godt 
eksempel på nettopp denne innsatsen. 
 

De identifiserte forbedringspunktene gir et godt bilde av de utfordringene 
kommunen har hatt underveis i håndteringen av pandemien. Samtidig er det et 

godt utgangspunkt for det videre arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Evalueringsrapporten får ingen direkte økonomiske konsekvenser, men enkelte 
av forbedringspunktene kan på sikt utløse økonomiske behov. Spesielt vil dette 

gjelde dersom det besluttes at kommunen skal opparbeide et større 
beredskapslager for fremtidige hendelser. 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
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Alternativer: 

Kommunestyret kan tilføye forbedringspunkter til rapporten. Vedtaket vil følge 
rapporten og lagres i kommunens beredskapssystem.  
 

Dersom det er forbedringspunkter som skal prioriteres bør dette komme frem av 
vedtaket. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Kommunedirektøren er godt fornøyd med den innsatsen som er lagt ned av 

kommunens ansatte, og av kriseledelsen. Evalueringsrapporten belyser flere 
viktige forbedringspunkter, men beskriver også en kommune som har klart å 

lære underveis og som er omstillingsdyktig. Kommunedirektøren anbefaler at 
evalueringsrapporten tas til orientering 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
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