
 

 

 

EVALUERINGSRAPPORT 

ÅS KOMMUNES HÅNDTERING AV COVID-19-PANDEMIEN 

 

TIDSLINJE HOVEDHENDELSER: 

13.03.20: Kriseledelse ble satt  

17.08.20: Testtelt utenfor Ås fastlegekontor 

24.08.20: Testing iverksatt i lokalene til Åsgård skole 

24.08.20:  Oppstart smittesporing/TISK 

05.01.21: Første vaksine satt på Moer 

27.01.21: Vaksinesenter åpnet på Åsgård skole  

31.06.21: Teststasjon og vaksinesenter åpnet i Moerveien 12 

07.03.22: Siste møte i beredskapsledelsen 

01.05.22:  Teststasjon avsluttet 

 

SAMMENDRAG 

Ås kommune har i all hovedsak løst utfordringene rundt 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.  

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. 

 



 

INNLEDNING 

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. 

Formålet med denne evalueringen skal være å identifisere forbedringspunkter, se 

hva som bør forsterkes og hva som eventuelt bør endres i fremtidig 

krisehåndtering. Det er kommet mange innspill fra både innbyggere og ansatte 

gjennom hele pandemien, både ris og ros, til kommunens håndtering av 

pandemien. Det er allikevel viktig å understreke at denne evalueringen er på et 

overordnet nivå, og tar ikke for seg detaljerte tilbakemeldinger eller 

enkeltepisoder. 

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 er videre drøftet i kommunedirektørens ledergruppe, utvidet 

ledergruppe og AMU. Sluttevalueringen legges frem som politisk sak. 

Det er også gjennomført to interne spørreundersøkelser i løpet av pandemien 

som gir viktig bakgrunnsinformasjon. Den første er besvart av kriseledelsen 

våren 2020, og den andre er besvart av virksomhetsledere og enhetsledere 

høsten 2021. 

 

PLANVERK 

Kommunens beredskapsplanverk var i all hovedsak oppdatert da pandemien for 

alvor traff oss. Overordnet beredskapsplan var revidert samme år, og 

kommunens kriseledelse hadde gjennomført en øvelse bare uker i forveien. Dette 

gjorde at roller var avklart og kriseledelsen var samkjørt og beslutningsdyktig. 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ble revidert i 2019 og inneholdt en 

beskrivelse av pandemi som et tenkt og sannsynlig scenario. Til tross for at 

pandemi ble vurdert som en hendelse som hadde stor sannsynlighet for å 

inntreffe, hadde ikke analysen forutsett omfanget, tidsperspektivet eller alle 

behov som faktisk oppsto gjennom pandemien. 

Beredskapsplan for helse- og sosial var gjennomgått og revidert i 2018. Denne 

inneholder også en egen smittevernplan. 

Tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsene tyder ellers på at lokale 



 

beredskapsplaner har fungert svært godt ute i enhetene. 

Forbedringspunkter: 

 Planverket bør hentes frem oftere under en krise 

 Større involvering når planverket revideres 

 Sikre opplæring og eierskap til beredskap for nyansatte, spesielt ledere 

 Flere øvelser på alle nivåer og i alle enheter 

 

KRISELEDELSE 

Kriseledelse ble satt fredag 13.mars 2020. I forkant av dette hadde kriseledelsen 

fulgt daglige oppdateringer fra regjeringen. De første ukene og månedene hadde 

kriseledelsen flere møter i uken, tidvis også daglige møter. Etter hvert gikk det 

over til ukentlige møter som ble opprettholdt stort sett gjennom hele pandemien. 

I perioder med færre tiltak og lavere smitte i samfunnet har formell kriseledelse 

blitt avviklet. I disse periodene ble det fortsatt avholdt jevnlige beredskapsmøter. 

Kriseledelsen har periodevis også hatt med eksterne deltakere. Politiet har vært 

med, spesielt ved høyt tiltaksnivå. Fagforeningene ble, etter ønske fra 

tillitsvalgte, representert med to faste medlemmer fra juni 2021 og frem til 

beredskapsmøtene opphørte i mars 2022. Dette bidro til bedre dialog og en 

tydeligere ivaretakelse av de ansattes arbeidssituasjon. Det har også vært noen 

utskiftninger blant faste medlemmer i kriseledelsen, uten at dette har hatt 

negativ innvirkning. 

Kriseledelsen innser at behovet for informasjon om beslutninger og vurderinger 

er stort i organisasjonen under en slik krise. Og selv om dette stadig ble bedre 

gjennom pandemien, er det rom for forbedring. Blant annet gjennom bedre 

systemer for å avstemme forventninger og behov fra resten av organisasjonen. 

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse for medlemmene i kriseledelsen i mai 

2020 for å fange opp eventuelle læringspunkter tidlig i pandemien.  

Forbedringspunkter fra de første månedene: 

 Kommunikasjonsavdelingen må delta fra første møte 

 Egne ansatte og innbyggere må informeres bedre 

 Kontinuerlig og forutsigbar kommunikasjon 

 Være bedre forberedt på digitale møter 

 Sørge for avlastning for medlemmer i kriseledelsen 

Alle møter er loggført av politisk sekretariat i CIM. Det er til sammen ført logg fra 

129 møter. Dette har fungert svært godt. 

Det er sendt 78 situasjonsrapporter til Statsforvalter og 60 situasjonsrapporter til 

Helsedirektoratet.  



 

Forbedringspunkter: 

 Bedre kontinuitetsplanlegging for medlemmer i kriseledelsen 

 Tydeligere oppgavefordeling etter møter i kriseledelsen 

 Bedre samarbeid med nabokommuner 

 Bedre avstemming mot de ansattes behov for informasjon og kunnskap 

 Vurdere deltakelse fra fagforeningene og HVO når en krise oppstår 

 

SMITTEVERNSUTSTYR OG LAGER 

Kommunen hadde et begrenset lager med smittevernutstyr, hovedsakelig 

beregnet for daglig bruk ved sykehjemmene. Etter hvert som pandemien økte i 

omfang ble det fort mangel på viktig smittevernsutstyr, både nasjonalt og lokalt. 

Hverken kommunen eller landet var godt nok forberedt på omfanget av en slik 

pandemi. Dette medførte mye lokal og frivillig innsats for å løse situasjonen. 

Som eksempel kan nevnes studenter ved NMBU som produserte 

smittevernmasker, og lokale foreninger som sydde smittevernsfrakker. 

Hovedlager for smittevernutstyr, vaksiner og tester har vært på Moer sykehjem. 

Dette har fungert svært godt og bidratt til en god kontroll og fordeling av det 

utstyret vi har hatt tilgjengelig. 

Beredskapslager for fremtidige hendelser bør være et viktig tema å følge opp den 

nærmeste tiden, samt gjennomgang av leverandør- og samarbeidsavtaler. 

Forbedringspunkter: 

 Ha et større beredskapslager for fremtidige hendelser 

 Fokus på egenberedskap hos innbyggere  

 

TISK OG VAKSINERING 

TISK (Testing, isolasjon, smittesporing, karantene) ble lansert som tiltak høsten 

2020 og ble fort et av de viktigste tiltakene for å bremse videre smitte i 

samfunnet. Dette var en strategi som i liten grad var beskrevet i planverk og 

som var krevende å følge opp. Allikevel er den jobben som er gjort for å 

iverksette og forholde seg til strategien en god indikator på måten kommunen 

håndterte hendelsen; raske og grundige avklaringer og rask omstilling til stadig 

nye retningslinjer. Hovedårsaken til at dette fungerte godt var denne tette 

koblingen mellom kriseledelse og koronasenteret. Både kommuneoverlege og 

beredskapskoordinator satt i kriseledelsen, men hadde også sentrale roller i 

smittesporing, testing og vaksinering.  

Den praktiske etableringen av det første koronasenteret på gamle Åsgård skole 

kunne ha vært løst på en bedre måte. Et fåtall ansatte fikk ansvar for 



 

uforholdsmessig mange oppgaver. Dette er dog læring vi har tatt med oss 

videre, og som har kommet til god nytte ved flytting av senteret, og nå under 

den pågående flyktningkrisen. 

Teststasjonen har ellers fungert godt og smittesporingsteamet har jobbet iherdig 

for å hindre smittespredning. At test, smittesporing og vaksine var samlokalisert 

har også hatt avgjørende betydning for at vi lykkes. 

Vaksinering har vært en stor og sentral oppgave, og den viktigste veien ut av 

pandemien. Også på dette området har det vært krevende å følge med på 

prioriteringer og føringer fra statlig hold.  

En av de absolutt viktigste suksesskriteriene for Ås kommunes totale håndtering 

av pandemien er det gode arbeidet som er lagt ned på koronasenteret. Her har 

det vært god organisering, godt arbeidsmiljø og stor innsatsvilje, til tross for 

varierende og usikre rammebetingelser.  

Forbedringspunkter: 

 Sette på nok ressurser til å løse de praktiske oppgavene som følger med 

en krise 

 

KOMMUNIKASJON 

Pandemien har for alvor vist oss hvor viktig kommunikasjon er når en krise 

oppstår. Omfanget og behovet for informasjon har sjelden vært større, og 

læringspunktene er mange. I starten av pandemien opplevde mange 

informasjonsarbeidet som mangelfullt. Kommunen har imidlertid vist evne til å 

justere sitt kommunikasjonsarbeid i løpet av pandemien og i større grad klart å 

dekke informasjonsbehovet internt og eksternt. Ansettelsen av 

kommunikasjonssjef i august 2021 blir av mange trukket frem som en viktig 

faktor i denne sammenheng. 

Kommunikasjon er allikevel det området som har utfordret kommunen og 

kriseledelsen i størst grad, og hvor lærings- og forbedringspunktene er flest. 

Kommunikasjon er også det punktet som oftest blir nevnt med negativt fortegn i 

spørreundersøkelsene.  

Forbedringspunkter: 

 Bedre rutiner for kommunikasjon internt i organisasjonen 

 Tidlig og tydelig plan for kommunikasjon 

  Sikre tidlig informasjon og involvering av tillitsvalgte og HVO 

 

 



 

 

TILTAK 

Gjennom pandemien har det blitt innført svært mange tiltak som har hatt stor 

betydning for både ansatte og innbyggere i Ås. Kommunen har i all hovedsak 

lent seg på de nasjonale tiltakene, men har også hatt lokale tiltak i perioder. 

Covid-19 forskriften har vært det styrende dokumentet for kriseledelsen, 

sammenholdt med informasjon, pressekonferanser og møter med statlige 

organer. Det har vært ekstremt krevende å stå i en situasjon med uklare føringer 

og stadige endringer i forskriften. Å tolke og forstå forskriften har vært en av de 

store oppgavene gjennom hele pandemien. 

Noen eksempler på tiltak som har vært krevende å gjennomføre: 

 Søknad om arrangementer; anslagsvis rundt 1000 henvendelser og 

søknader om arrangementer er besvart. Hovedsakelig veiledning, men 

også flere avslag. 

 Tilsyn; rundt 30 tilsyn med covid-19-forskriften ble gjennomført. 

Hovedsakelig som veiledende samtaler.  

 Karantene/isolasjonsboliger; krav om egnet oppholdssted for de som 

måtte isoleres fra andre i husstand. Spesielt krevende i forhold til 

studenter i store kollektiv. Kommunale leiligheter ble brukt, men også 

mange plasseringer på Vestby hyttepark. 

 Massetesting og karantene på skoler og i barnehager; ressurskrevende og 

ofte mye logistikk.  

 

GJENNOMFØRTE ENDRINGER: 

Ved en langvarig hendelse som covid-19-pandemien har det foregått mye viktig 

læring og endringer underveis som følge av dette. Her følger en oversikt over de 

viktigste endringene: 

 Kommunikasjonssjef er en del av kriseledelsen 

 Det er laget et mer presist tiltakskort for kommunikasjon 

 Jevnlig publisering av nyhetssaker om covid-19 

 Beredskapsplaner for opp- og nedskalering 

 Bedre samkjøring av nyheter på hjemmeside og Ås avis 

 Økt bruk av digitale møter 

 Bruk av hjemmekontor 

 Tillitsvalgte med i kriseledelsen 

 

 



 

 

FORBEDRINGSPUNKTER 

Under følger en oppsummering av punkter som er viktige i forkant av, eller 

under, neste uønskede hendelse: 

 Planverket bør hentes frem oftere under en krise 

 Større involvering når planverket revideres 

 Bedre kontinuitetsplanlegging for medlemmer i kriseledelsen 

 Sikre opplæring og eierskap til beredskap for nyansatte, spesielt ledere 

 Ha et større beredskapslager for fremtidige hendelser 

 Fokus på egenberedskap hos innbyggere  

 Sette på nok ressurser til å løse de praktiske oppgavene som følger med 

en krise 

 Bedre avstemming mot de ansattes behov for informasjon og kunnskap 

 Bedre rutiner for kommunikasjon internt i organisasjonen 

 Tidlig og tydelig plan for kommunikasjon 

 Flere øvelser på alle nivåer og i alle enheter 

 Bedre og tidligere involvering av tillitsvalgte og verneombud 

 Tydeligere oppgavefordeling etter møter i kriseledelsen 

 Bedre samarbeid med nabokommunene 

 

Kommunestyrets vedtak: 
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