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Orientering om kriseledelsens håndtering av koronautbruddet i 

Nord-Østerdal 
 
Saksdokumenter: 

- Ingen 

 

 

Saksframlegg: 

Det har nylig vært et smitteutbrudd av korona i Nord-Østerdalen. Regionen har lenge 

unngått større smitteutbrudd med store inngripende tiltak utover de nasjonale tiltakene 

som har vært innført.  

Kontrollutvalget bør holde seg orientert om situasjonen i kommunen og kommunens 

håndtering av denne. En god og gjennomtenkt beredskap er viktig for å unngå andre 

kriser som kan oppstå i kjølvannet av den krisen man står oppe i. 

 

Etter avtale med kontrollutvalgets leder er kommunedirektøren og ordfører bedt om å gi 

kontrollutvalget en orientering om håndteringen av smitteutbruddet.  

 

Saksvurdering: 

Kommunedirektøren og ordfører er bedt om å gi kontrollutvalget en orientering om 

håndteringen av smitteutbruddet.  

 

Norges kommune og revisorforbund (NKRF) oppfordrer kontrollutvalgene til å følge med 

på håndteringen av koronapandemien siden det gjøres inngripende tiltak. Med fokus på 

smittetall og tiltak kan det være fristende å ta snarveier, men det kan også være andre 

ting som glipper. Valg som berører mange ulike grupper må tas, og hvor forberedt var 

man på de ulike vurderingene som måtte gjøres? Hvordan fungerer samhandlingen? Hva 

blir kostnaden, og vil det gå utover andre tilbud?  

NKRF anbefaler derfor at kontrollutvalgene bør stille spørsmål om hvordan det ble gjort i 

egen kommune. Spørsmålet skal ikke stilles fordi man vil finne feil, men fordi det er 

viktig å evaluere, lære og være bedre forberedt til neste gang.  

 

Kontrollutvalget anbefales å ta den gitte informasjon til orientering. På bakgrunn av den 

informasjonen som kommer frem har kontrollutvalget også mulighet til å gjøre andre 

vurderinger eller komme med andre forslag. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

Behandling:  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 


