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Egenevaluering av kriseledelsens arbeid ifb. koronapandemien
våren og sommeren 2020
Saksdokumenter:
− Saksfremlegg «Egenevaluering av kriseledelsens arbeid i fbm. koronapandemien
våren og sommeren 2020» av november 2020 til formannskapet, se vedlegg 1
− Egenevaluering av kriseledelsen, våren-sommeren 2020, se vedlegg 2
Saksframlegg:
I kontrollutvalgets møte den 13.desember ble det etterspurt en evaluering av
koronahåndteringen. Dette stammer fra et vedtak som ble gjort i kontrollutvalgets sak
19/20 den 8.juni, hvor ordfører og kommunedirektør orienterte om Oppdal kommune sin
håndtering av koronaviruset samt krisestabens myndighet for vedtak og beslutninger. I
vedtaket ba kontrollutvalget om «en gjennomgang av kommunedirektør og ordfører av
evalueringen og oppfølgingen av koronakrisen når en slik foreligger». Sekretariatet har
nå etterspurt denne evalueringen, og sekretariatet har fått tilsendt egenevalueringen
som ble lagt frem. Saken er lagt frem som formannskapet i november 2020 og som
referatsak for kommunestyret i desember 2020.
I møtene ble kommunedirektørens redegjørelse om egenevaluering av krisestabens
arbeid i fbm. koronapandemien våren og sommeren 2020 tatt til orientering.
Kommunedirektørens oppsummering og oppfatning er at krisehåndteringen av
pandemien våren og sommeren 2020 i Oppdal har vært utført tilfredsstillende.
Kommunedirektøren peker videre på at arbeidet har gitt erfaring og god læring som vil
være nyttig i håndtering av evt. framtidige pandemisituasjoner.
Kommunedirektøren legger egenevalueringen fra deltakerne i krisestaben til grunn for
arbeid med revidering av kommunens plansystem innen beredskap.
Videre går det frem at kommunedirektøren legger egenevalueringen fra deltakerne i
krisestaben til grunn for arbeid med revidering av kommunens plansystem innen
beredskap.
Det henvises til vedleggene i saken som viser hvordan egenevalueringen er gjennomført.
Sekretariatet har ikke bedt administrasjonen om å orientere om saken siden
egenevalueringen er godt skriftlig fremstilt.
Vi er fremdeles i pandemi-situasjon, og Statsforvalteren i Trøndelag har i felles møte med
sekretariatene for kontrollutvalg i Trøndelag uttrykt at de vurderer en felles evaluering ut
fra en felles mal for bl.a å hente erfaringer for samspillet mellom ulike nivåer i
forvaltningen.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Sekretariatets forslag til innstilling:
Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunens egenevaluering av koronapandemien
våren og sommeren 2020 til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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