
 
 

 
 

 

 
SAKSPROTOKOLL - COVID 19 PANDEMIEN EVALUERING/ERFARING SÅ LANGT 
OG VEGEN VIDERE  
 
 
Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse behandlet saken, saksnr. 2/22 den 
02.02.2022. 
 
Behandling: 
Arve Bergum fremmet følgende forslag til uttalelse: 
 

Pandemien har vart i to år og synes nå å nærme seg en ny fase hvor strenge smittevernregler ikke 
lenger synes nødvendige. 
Eldre, psykisk syke og personer med funksjonsnedsettelser har vært blant de gausdølene hvor 
dagliglivet i stor grad har vært preget av pandemien. 
Sentrale helsemyndigheter har vært tydelige på at den enkelte kommune bør evaluere pandemiens 
innvirkning på lokalsamfunnet og hvilke lærdommer vi kan ta med oss. 
Vi vet ikke hva framtiden bringer, men i løpet av en tiårs periode må vi regne med en ny pandemi 
som vil kreve smitteverntiltak. 
REF anbefaler sterkt at kommunen gjennomfører en tverrfaglig evaluering av smitteverntiltakene 
med tydeliggjøring av viktige læringspunkter fra de to siste årene. Det bør etterfølges av en konkret 
plan om hvordan vi bedre kan forberede kommunens tjenesteapparat på neste pandemi. 
REF ønsker å delta i evalueringen.  
 
Votering: 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak/innstilling: 
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lenger synes nødvendige. 
Eldre, psykisk syke og personer med funksjonsnedsettelser har vært blant de gausdølene hvor 
dagliglivet i stor grad har vært preget av pandemien. 
Sentrale helsemyndigheter har vært tydelige på at den enkelte kommune bør evaluere pandemiens 
innvirkning på lokalsamfunnet og hvilke lærdommer vi kan ta med oss. 
Vi vet ikke hva framtiden bringer, men i løpet av en tiårs periode må vi regne med en ny pandemi 
som vil kreve smitteverntiltak. 
REF anbefaler sterkt at kommunen gjennomfører en tverrfaglig evaluering av smitteverntiltakene 
med tydeliggjøring av viktige læringspunkter fra de to siste årene. Det bør etterfølges av en konkret 
plan om hvordan vi bedre kan forberede kommunens tjenesteapparat på neste pandemi. 
REF ønsker å delta i evalueringen.  
 
 


