
KS FOU-prosjekt nr. 204036 

Kommunesektorens erfaringer fra koronapandemien. 
Utfyllende bakgrunnsnotat til konkurransegrunnlaget for FOU-prosjektet 
 
Innledning. 
Koronapandemien «stengte» Norge ned 12.mars 2020.  
Det fikk raskt konsekvenser for kommunesektoren. Skoler og barnehager ble fysisk stengt. 
Mange tjenester måtte stenge ned, legge om og/eller tilpasse sine tilbud i tråd med kravene til 
smittevern.  
 
KS ønsker å gjennomføre et FOU-prosjekt om hvordan kommunesektoren har utført sine tjenester og 
ivaretatt andre roller som myndighet, demokratiarena og samfunnsaktør under Koronapandemien.  
Prosjektet skal gi et samlet bilde av kommunenes og fylkeskommunenes innsats med vekt på noen 
utvalgte problemstillinger.  
 
Det er interessant å få frem kommunesektorens egne erfaringer og vurderinger med sikte på videre 
læring. Forskjeller mellom kommunene ut fra omfang og varighet av smitte lokalt kan også gi viktige 
innspill til fremtidige pandemier.  
 
Hva har godt bra? Hva kunne vært gjort bedre? Hva kan kommunene lære av erfaringene? 
 

Bakgrunn og formål med FOU-prosjektet. 
Samfunnet var ikke forberedt på en langvarig pandemi med manglende vaksine og strenge 
karantenekrav.  
 
Mange innbyggere er direkte berørt. Noen er blitt smittet og syke. 274 er døde (pr.30.09.20). Mange 
har blitt sosialt isolert. Andre opplever konsekvensene i egen hverdag gjennom permitteringer eller 
arbeidsledighet. 
 
Deler av nærings- og samfunnsliv er stengt ned eller har sterkt redusert aktivitet. De økonomiske 
konsekvensene for offentlig og privat sektor er store.   
 
For kommunesektoren har pandemien gitt betydelige utfordringer.  
Hovedinntrykket er likevel at kommuner og fylkeskommuner har klart å møte konsekvensene av 
pandemien på god og konstruktiv måte. Nye oppgaver er løst raskt og forsvarlig.  Ordinære tjenester 
er i stor grad opprettholdt med noen tilpasninger særlig i de første månedene.  
   
Pandemien har slått ulikt ut i kommuner og fylkeskommuner ut fra omfang og varighet av smitte i 
befolkningen.   
 
For kommuner med høy smitte har pandemien medført en kontinuerlig innsats gjennom forsterket 
kriseledelse, ekstraordinære tiltak og konsekvenser for ordinære tjenester. I kommuner med ingen 
eller svært lav smitte har også kommunene brukt betydelige ressurser for å overvåke situasjonen og 
hatt beredskap herunder fulgt opp de nasjonale påbudene/anbefalingene. 
 
Utfordringene har variert i omfang og i tid. Det er interessant å belyse ulike situasjoner med henblikk 
på forebygging og ren krisehåndtering.  
 
En samlet oppsummering av dette arbeidet er ønskelig å få gjennomgått.  
 
 



Den politiske aktiviteten i kommunene ble sterkt berørt med omlegging av møtevirksomheten og 
andre aktiviteter. Hvilke konsekvenser pandemien har fått for kommunene som demokratisk arena 
bl.a. gjennomføring av det politiske arbeidet bør belyses. 
 
Kommuner som er sterkt berørt har politisk og administrativt brukt mye tid og ressurser på 
kriseledelse og organisering av pandemitiltak. Det har trolig gått utover andre utviklings- og 
planprosesser.  

• Hvordan har pandemien påvirket andre oppgaver? 

• Hvordan opplevde kommunene de prioriteringsutfordringene de stod i?  

• Hvilken støtte fikk kommunene fra nasjonale myndigheter for å håndtere 

prioriteringsutfordringene? 

• Hvordan er den politiske aktiviteten i kommunene berørt? 

Læring for fremtiden er også sentralt i FOU-prosjektet.  

• Hvilke erfaringer kan kommunene legge til grunn for å utvikle en bedre kriseberedskap? 

• Hvordan kan de ordinære tjenestene innarbeide erfaringene i løpende drift og utvikling eller 

være bedre forberedt ved nye pandemier?  

• Hva kan nasjonale myndigheter lære av de kommunale erfaringene?  

Hovedproblemstillinger 
1. Hvordan har kommunesektoren løst sine tjenester/oppgaver under koronapandemien 

med vekt på følgende områder:  
a. Skoler/barnehager  
b. Sykehjem/heldøgns bemannede boliger og hjemmebaserte tjenester. 
c. Videregående opplæring (fylkeskommunene)  
d. Sårbare grupper – sosialt og psykisk sårbare barn og unge; unge voksne med 

rus/psykiske vansker; isolerte eldre; psykisk utviklingshemmede. 
e. Arbeidsgiverrollen  

2. Kommunenes ansvar for og arbeid med smittevern. Dokumentere og vurdere hvordan 
koronatiltakene i kommunene har fungert. Herunder anskaffelse og lagerbeholdning av 
smittevernutstyr og utfordringer for ordinære tjenester og bruk av personell til andre 
oppgaver. Kommunikasjon til innbyggere.  

3. Kommunenes og fylkeskommunenes kriseberedskap og krisehåndtering, herunder 
planverk. Vurdering av krav og retningslinjer fra ulike fylkesmannsembeter og ulike 
nasjonale myndigheter/etater. Politisk involvering og forankring av 
krisehåndtering/kriseledelse. Vurdering av rapporteringskravene. 

4. Hvordan har kommunesektoren og statlige myndigheter samarbeidet gjennom 
pandemien; herunder kommunikasjon og forholdet mellom lokal 
myndighet/handlingsrom og utøvelse av overordnet smittevernsmyndighet, bl.a. uttrykt 
gjennom nasjonale påbud, råd og anbefalinger. Drøfte nærmere innholdet i 
kommunenes myndighet og hvordan staten har forholdt seg til kommunenes lokale 
myndighetsutøvelse.  

5. Lokalt samarbeid. Kartlegge aktørene og vurdere samarbeidet lokalt mellom 
kommunene/fylkeskommunene og lokalt næringsliv, frivillig sektor, kultursektoren etc. 
Vurdering av lokale krisepakker/kompensasjonsordninger m.m. herunder effekt av 
tiltakene.  

 



Prosjektets inndeling 
FOU-prosjektet skal gi et helhetlig og samlet bilde av kommuner og fylkeskommuners innsats.  
 

Prosjektet er todelt: 
En kartlegging kan baseres på en bredt utsendt spørreundersøkelse, forslagsvis rettet mot 
sentral administrativ ledelse i kommunene/fylkeskommunene. I tillegg er det aktuelt å 
innhente data fra bl.a. fylkesmannsembetene, lokalt næringsliv, frivillige, m.v.  
 
I tillegg til en breddekartlegging skal det gjennomføres dybdeundersøkelser i et utvalg 
kommuner (inkl. særlig dokumentgjennomgang i disse kommunene). Hensikten med disse 
studiene er å forfølge spesielt interessante/relevante kommuner og sektorer, også med sikte 
på å få innspill til læringspunkter mht. hva som har fremmet og evt. hemmet effektiv 
håndtering av denne krisa.  
 
Forslag til tema for dybdeundersøkelsene tas med i tilbudet og fastsettes endelig i samarbeid 
med oppdragsgiver.  
 
Nærmere om hovedproblemstillingene. 

Noen av temaene det er interessant å få svar på i breddeundersøkelsen omtales under. 

1. Tjenesteyting:  

Kommunene og fylkeskommunene har roller og oppgaver i samfunnet som i stor grad påvirker 
innbyggernes hverdag. 
 
I en krisesituasjon som vi nå opplever med pandemien, settes de ordinære tjenestene under press og 
det må gjøres ulike tilpasninger for eksempel stenge ned og eller drive på andre måter enn vanlig. 
Det er i praksis krevende å levere ordinære tjenester fullt ut hvor en også må hensynta nødvendige 
smitteverntiltak.  
 
For å møte konsekvensene av pandemien har kommunene og fylkeskommunene etablert særskilte 
Koronatiltak bl.a. innen smittevern. Smittesporing, testing og utvidet informasjon er de viktigste og 
mest arbeidskrevende.  
 
Disse oppgavene er avhengige av tilgjengelig helsefaglig kompetanse bl.a. sykepleiere. I praksis har 
det vist seg at knapphet på sykepleiere skaper målkonflikter når medarbeidere tas ut av sine 
ordinære oppgaver og stilles til rådighet for de ekstraordinære oppgavene. Slik kompetanse er det 
vanskelig å få rekruttert eksternt nå. Det har vært knapphet på smittevernutstyr. Staten og 
kommunene har engasjert seg i anskaffelser og lagring. Gjennomgang av erfaringene og drøfting av 
ansvarsforholdet er ønskelig.  
 
Det er også interessant å belyse hvordan frivillig sektor og andre aktører i kommunen har bidratt 
under pandemien for eksempel gjennomføring av smitteverntiltak. 
 

Skoler/barnehager  
Da Norge «stengte ned» 12.mars var stenging av skoler og barnehager et svært inngripende tiltak. 
Kommunene måtte raskt legge om til digital undervisning, men samtidig opprettholde tilbudet fysisk 
på skolene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilte behov for 
oppfølging. 
 



Barnehagene stengte tilbudet, men søkte å ivareta barn gjennom ulike former for oppfølging og 
kontakt. 
 
Det er igangsatt flere FOU-prosjekter fra ulike hold innen denne sektoren som det er interessant å 
kjenne til som grunnlag for å innrette denne delen av FOU-en.   
 
For denne sektoren kan følgende spørsmål være relevante:  

• Hvilke erfaringer har skolene gjort med digital undervisning under nedstengingen i mars-april? 

• Hvordan kan erfaringene bidra til fremtidig skoleutvikling? 

• Hvordan har pandemien påvirket barn og unge og deres familier? 

• Hvilke konsekvenser har det fått for lærerne og skolelederne?  

• Hvordan gjenåpning og løpende smittevernhensyn ble og blir fortsatt gjennomført i daglig drift 

og oppfølging? Konsekvenser for tilbudet 

• Hvilke læringspunkter kan barnehager og skoler anvende i ordinær drift og ved senere 

pandemier? 

Sykehjem/heldøgns bemannede boliger og hjemmebaserte tjenester  
Eldre innbyggere er en ekstra sårbar gruppe under denne pandemien og de som er mest utsatt for å 
bli syke. Mange har blitt sosialt isolerte i sin hverdag.  
 
Kommunenes ansvar for å ta vare på beboere og ansatte i sykehjem og heldøgns bemannede boliger 
har fått mye oppmerksomhet. Hovedinntrykket er at kommunene har ivaretatt smittevern i 
døgninstitusjonene på en god måte.  
 
Det er sentralt å få kommunenes egen beskrivelse av hva som ble gjort og hvordan de klarte å 
beskytte beboere i heldøgnsinstitusjoner mot smitten før den oppstod og når den kom i 
institusjonene.  
 
Et særlig fokus er konsekvensene for beboere i sykehjem og boliger som måtte isoleres eller være i 
karantene uten å få besøk. Kommunenes praksis mht. gjeldende regelverk er ønskelig å få belyst.  
 
Utfordringer knyttet til kommunenes hjemmebaserte tjenester med hjemmesykepleie og 
hjemmehjelp bl.a. bruk av smittevernutstyr inngår også som en del av FOU-en.  
 
Flere kommuner har i løpet av pandemien forsterket sine planer og iverksatt ulike tiltak bl.a. nye 
rutiner, tiltak i bygg og renhold som det kan være nyttig å få kartlagt og vurdert. Det er reist spørsmål 
om erfaringene fra Koronapandemien vil føre til at kravene til nåværende og fremtidige bygg må 
endres.  
 
For denne sektoren kan følgende spørsmål være relevante:  

• Hvordan var sykehjem og boliger med døgnbemanning forberedt på pandemien?  

• Hvordan har kommunene løst utfordringene som oppstod i sykehjem og boliger som følge av at 

beboere og/eller medarbeidere ble smittet? Hvordan ble beboere beskyttet? 

• Hvordan har kommunene praktisert og vurdert smitteverntiltak som har begrenset beboeres 

sosiale kontakt? 

• Har det vært satt inn særskilte tiltak innen hjemmebasert pleie og omsorg? 

• Hvordan har kommunene løst utfordringen med ansatte i karantene? 

• Har kommunene gjennomført tiltak innen renhold eller av bygningsmessig art?  



• Hvordan har kommunene praktisert og vurdert smitteverntiltak som har begrenset beboeres 

sosiale kontakt? Er det iverksatt lokale tiltak utover de nasjonale retningslinjene? 

Videregående opplæring. (Fylkeskommunene) 
De videregående skolene ble også stengt ned 12.mars og undervisningen ble lagt om til digitale 
former.  
 
Hovedinntrykket er elever, lærere og skoleledere klarte den nye situasjonen bra. Men det er 
interessert å innhente erfaringer fra digital undervisning, konsekvenser for lærlinger, situasjonen for 
sårbare elever og hvordan eksamen ble håndtert for ordinære elever og privatister.  
 
En særskilt utfordring for fylkeskommunene var og er skoleskyssen. Nedstenging fikk flere steder 
konsekvenser for det ordinære tilbudet. Og ved gjenåpning var smittevernkravene svært strenge og 
utfordret kapasiteten i tilbudet. Det var vanskelig å gjennomføre nasjonale myndigheters 
smittevernkrav innen eksisterende kapasitet. Reglene for elever i klasserommet, i skolegården og på 
bussene var ulike.  
 
De økonomiske konsekvensene ble store, men skal ikke omtales i dette prosjektet. 
En arbeidsgruppe nedsatt av regjeringen og med kommunesektoren representert gjennomgår alle 
kostnader herunder også fylkeskommunenes transportkostnader.  
 
Fylkeskommunene fikk også utfordringer i tannhelsetjenesten som kan belyses 
 
For denne sektoren kan følgende spørsmål være relevante:  

• Hvordan fungerte den digitale undervisningen? 

• Hvordan ble utfordringene med nettilgang/bredbånd løst? 

• Hvilke konsekvenser fikk pandemien for gjennomføring av eksamen? 

• Hvordan ble sårbare elever fulgt opp?  

• Hvordan løste fylkeskommunene skoleskyssen? 

Sårbare grupper. 
Kommunens tjenester har også ansvar på ulike fagområder for å følge opp og bistå innbyggere med 
særskilte behov.  
 
Viktige grupper er:  

• Sosialt og psykisk sårbare barn og unge. 

• Unge voksne med rus- og eller psykiske vansker  

• Mennesker med psykisk utviklingshemming uten daglige arbeids- og eller aktivitetstilbud. 

• Eldre som ble/er isolert  

Det har i løpet av pandemien vært økende oppmerksomhet på denne utfordringen.  
Det er svært interessant å få en samlet dokumentasjon og vurdering fra kommunene av tilbudet til 
de mest sentrale målgruppene ikke minst med sikte på læring for tilsvarende situasjoner.  
 
For denne problemstillingen kan følgende spørsmål være relevante:  

• Hvordan ble sårbare barn og unge fulgt opp fra skoler og barnehager under nedstengingen? 

• Hvordan ble barn og unges behov ivaretatt når ordinær kontakt og oppfølging ble nedstengt? 

• Hvordan har helsetilbudet til barn og unge blitt ivaretatt? 

• Hvilke erfaringer har barnevernet gjort under pandemien.   

• Hvordan ble beboere som ble sosialt isolert fulgt opp? 



Arbeidsgivergiverrollen. 
Arbeidssituasjonen for mange ansatte i kommunene har endret seg betydelig gjennom 
Koronapandemien. Stikkord er bl.a. tilpasning av smittevernhensyn i arbeidet, karantene og 
personellmangel, hjemmekontor, omdisponering for andre oppgaver enn de ordinære, hensyn til 
egen familie og arbeidstids- og lønnskompensasjon.  
 
Kommunene har vektlagt samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjenesten. Det er interessant å få 
belyst dette samarbeidet og om det er etablert nye samarbeidsformer.   
 
Det er interessant å få kartlagt og vurdert hvordan arbeidsgiveransvaret ble ivaretatt med vekt på 
erfaringer som kan være nyttige i fremtidige krisesituasjoner.   
 
Sentrale nasjonale myndigheter har også fortløpende gitt retningslinjer av ulik formell karakter som 
er blitt endret mange ganger underveis. Sammen med betydelig krav til rapportering har det vært 
krevende for kommunens ledere og ansatte å være oppdatert på de ulike områdene.   
 
For denne problemstillingen kan følgende spørsmål være relevante:  

• Hvordan har kommunene måtte tilpasse arbeidssituasjonen for medarbeidere under 

pandemien? 

• Hvordan har hjemmekontor blitt praktisert? Hvordan er erfaringene fra hjemmekontor? 

• Hvordan har karantereglene blitt praktisert? Har endringene som har kommet fortløpende blitt 

fulgt opp? Har det vært mulig å erstatte arbeidstakere i karantene i tjenester som har trengt det? 

• Hvordan har samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjenesten om Korona-pandemien fungert?  

• Har kommunen som arbeidsgiver iverksatt særskilte tiltak utover de nasjonale retningslinjene?  

 

2. Kommunenes ansvar etter smittevernlovgivningen. 

Kommunene har ansvaret for smittevernet lokalt og har etter behov iverksatt flere smitteverntiltak 
hvor smittesporing, testing, løpende informasjon på telefon og epost og gjennom andre kanaler, bruk 
av og anskaffelse av smittevernutstyr er de sentrale. Råd og veiledning til bedrifter, frivillig sektor og 
innbyggere har også tatt mye ressurser.  
 
Kommunene har vært nødt til å omdisponere medarbeidere til andre oppgaver enn de ordinære. Det 
har vært knapphet på fagressurser spesielt sykepleiere. Det er opplevd som krevende for enkelte 
faggrupper at de ikke får gjennomføre sine ordinære oppgaver.   
 
Kommunen har en svært vid myndighet etter smittevernlovgivningen til å treffe inngripende tiltak 
når det er begrunnet i et alvorlig utbrudd av allmenfarlig smittsom sykdom. Dette medfører at 
samtlige regler i loven kan komme til anvendelse, blant annet kommunens adgang til å vedta egne 
regler om smitteverntiltak etter § 4-1, dette er en forutsetning for det lokale og nasjonale 
smittevernet. 
 
Det er flere eksempler på at kommunene på selvstendig grunnlag har fattet inngripende vedtak bl.a. 
knyttet til innreise, karantene og begrensninger i utesteders åpningstider og daglige drift. Ved lokale 
utbrudd har det vist seg avgjørende at de nasjonale tiltakene suppleres av lokale tiltak. 
 
For denne hovedproblemstillingen kan følgende spørsmål være relevante:  
- Hvordan har kommunene benyttet den myndighet som følger av loven til å treffe tiltak utover 

nasjonale generelle tiltak som fastsatt i lov og forskrift. 
- Er det fattet lokale vedtak som avviker fra de statlige retningslinjene? 



- Hvordan har kommuneoverlegen/smittevernoverlegen vært involvert i vurderingene og 
vedtakene som er fattet? 

- Hvilke vurderinger har kommunene oppfattet som krevende?  
- Dokumentere og vurdere hvordan kommunene har ivaretatt særskilte Koronatiltak? 
- Vurdere hvordan kommunikasjonen til egne innbyggere har fungert? 
 

3. Kommunens og fylkeskommunenes kriseberedskap under pandemien.  

Kommuner og fylkeskommuner har hatt aktiv kriseledelse siden i mars 2020.  
Ut fra lokale forhold har arbeidet vært tilpasset situasjonen i den enkelte kommune. Kriseledelsens 
arbeid har hatt ulikt omfang og intensitet i de ulike fasene 
 
I noen kommuner har det vært nødvendig å danne pandemigrupper og grupper for administrative 
oppgaver bl.a. for å rekruttere nye medarbeidere og omdisponere eget personell.  
 
Noen av oppgavene har det også vært naturlig å håndtere i den ordinære linjen for eksempel at 
skolene og barnehagene har organisert og gjennomført nødvendige tiltak under nedstenging, 
gjenåpning og nå drift med Koronarestriksjoner.  
 
Samarbeid mellom kriseledelse/øvrig kriseorganisering og linjefunksjonene har vært nødvendig å 
følge opp tett for å sikre sammenheng og helhet. Prinsippene for beredskap: Ansvar – likhet – nærhet 
– samvirke er lagt til grunn i kommunene og i samhandling med statlige myndigheter.  
 
Kriseledelsen er i de fleste kommuner satt sammen av politisk ledelse med ordfører og administrativ 
ledelse med kommunedirektør og utvalgte funksjoner. Det er vanlig at kommunedirektøren leder 
kriseledelsen og at ordfører er sentral i kommunikasjonen til innbyggere og andre.  
 
Kommunestyret og andre politiske utvalg har ikke ansvar og oppgaver i det løpende arbeidet, men 
kommunens krise- og beredskapsarbeid må være forankret politisk gjennom vedtatte planer og 
regelmessige orienteringer. 
 
Det er interessant å vurdere hvordan kriseledelsen har fungert og hvordan den politiske 
medvirkningen har vært under denne pandemien bl.a. ved dokumentere politiske saker.  
Kommuner og fylkeskommuner har også fortløpende gitt sine innbyggere og aktører lokalt nødvendig 
oppdatert informasjon på mange ulike måter. Det er interessant å få vurdert om budskapene fra 
lokalt hold er nådd frem til innbyggere. 
 
Planverket for krise- og beredskap er et kontinuerlig arbeid som med jevne mellomrom revideres og 
behandles politisk. Pandemien har vist at det er vanskelig å ta høyde for alle fremtidige kriser og var i 
praksis ikke utfyllende nok for eksempel konsekvensene av karantebehovet. Prosjektet bør belyse 
hvordan planverket fungerte og hvordan det kontinuerlig er utviklet gjennom pandemien.  
 
For denne hovedproblemstillingen kan følgende spørsmål være relevante:  
- Hvordan er krisearbeidet organisert og hvordan har det fungert? 
- Har det vært iverksatt organisering utover kriseledelsen for eksempel pandemigruppe? 
- Hvordan er forholdet mellom kriseorganisasjon og ordinær linjeorganisering håndtert? 
- Hvordan er de fire prinsippene for kriseorganisering ivaretatt i kommunen? 
- Hvordan har pandemien blitt politisk forankret i kommunestyret og politiske organer? 
- Hvilke erfaringer har kommet fått som har betydning for videre organisering av kriseledelse og 

krisearbeidet i kommunen? 
- Hvordan har kommuner og fylkeskommuner gjennomført kommunikasjonen under pandemien? 

- Hva har vært de mest sentrale budskapene/problemstillingene i kommunikasjonsarbeidet? 



4. Samarbeid mellom kommunale og statlige myndigheter.  

Koronapandemien har krevd ett tett og tillitsfullt samarbeid mellom statlige og kommunale 
myndigheter. De nasjonale retningslinjene er fulgt opp i praksis av kommunene.  
Sentrale problemstillinger har vært fordele ansvar og oppgaver ut fra den myndighet kommunene 
har. Og samarbeide om konsistent kommunikasjon og informasjon til innbyggere og sentrale aktører 
bl.a. innen nærings- og samfunnsliv. 
 

En drøfting av innholdet i kommunenes myndighet og hvordan staten har forholdt seg til 
kommunenes lokale myndighetsutøvelse er ønskelig.  
 
Det er viktig å dokumentere og vurdere hvordan kommunikasjonsutfordringene er håndtert fra stat, 
kommuner og fylkeskommuner. Samarbeidet mellom statlige og kommunale myndigheter er 
interessant å få belyst herunder samsvar og uenighet om budskapet som er formidlet.  
 
Erfaringer fra bruk av ulike kommunikasjonskanaler er nyttig å få vurdert særlig med henblikk på 
læring for fremtidige kriser.  
 
For denne hovedproblemstillingen kan følgende spørsmål være relevante:  

• Hvordan har kommunene opplevd statlige myndigheters nasjonale retningslinjer. Råd og 

anbefalinger gjennom pandemien. Hvordan har fortløpende endringer vært mulig å følge opp? 

• Hvilke erfaringer har kommunen med samspillet med nasjonale myndigheter? 

• Hvorvidt har kommunene oppfattet den handlefrihet og plikt som kommunene har til å følge opp 
med tiltak etter smittevernlovgivning – hvordan har dette blitt kommunisert fra statlig hold? 

• Hvordan har staten i denne pandemien fulgt opp de samme prinsippene for beredskap og 
samfunnssikkerhet, og den rolle som kommunene er gitt i smittevernloven? 

 

5. Samarbeid med nærings- og samfunnsliv i kommunene. Aktørkartlegging. 

Pandemien har også fått store konsekvenser for deler av næringslivet, frivillige lag og organisasjoner 
og andre lokale tilbud innen kultur og nærmiljø. For mange har planlagte aktiviteter blitt avlyst og 
inntektsgrunnlaget brått falt bort. 
 
Flere kommuner har vedtatt tiltak bl.a. såkalte tiltakspakker for å motvirke konsekvensene av 
pandemien lokalt. Det er interessant å få belyst konsekvensene for lokalt næringsliv og andre aktører 
som er berørt. Et særlig hensyn er kommuner som har reiselivsnæring som viktige del av 
sysselsettingen herunder hyttekommuner.  
 
For denne hovedproblemstillingen kan følgende spørsmål være relevante:  

• Hvordan har konsekvensene vært for kommunens næringsliv? 

• Hvordan har øvrig samfunnsliv som frivillige lag og organisasjoner, idrett, kultur og øvrig frivillig 

sektor merket pandemien? 

• For reiselivs- og hyttekommuner er det interessant å få dokumentert konsekvensene av 

pandemien for næringslivet lokalt og kommunen. 

• Hvordan har kommunene bidratt i form av tiltakspakker eller andre tiltak? Hva har vært effekten 

av tiltakene som er iverksatt? 

• Hvilke konsekvenser har pandemien fått kulturtilbudet i kommunene og hvilke tiltak er iverksatt?  

• Har pandemien fortrengt andre kommunale plan- og utviklingsprosjekter? Hvilke konsekvenser 

har det fått? 

• Hvordan har kommunen håndtert planlagte og igangsatte investeringsprosjekter?         


