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Lærdom av 
håndteringen 
av pandemien

Hva gikk galt, og 
hva lyktes i med.



Samfunnsplanen 2018-2050

Halden forberedt  for omst illing

• I Halden skal arbeid, kunnskap og klima være viktigst - for i Halden tar vi vare på 
hverandre, samtidig som vi bygger fellesskapet for fremtiden.







Naboskap på prøve
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Vår løpende drift

• Følg nasjonale anbefalinger så langt som mulig
• Kommunikasjon og informasjon

• Egen organisasjon og tilpasning
• Store forskjeller i vilje
• Permitteringer
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Oppdrag Svinesund



Lærdom (overordnet): 

• Vi er i stor grad avhengig av hverandre på to sider av grensen. 
• Oversikt over utenlandske arbeidstakere, spesielt svensker
• Å være en grensekommune kan plutselig gi stort ansvar og store oppdrag på 

grensestasjon. Oppdrag kan komme fort – og det forventes fikset. 
• Godt samarbeid og vilje til å løse oppgaver og hjelpe. 
• Vi lærte at det tar tid å fatte beslutninger på statlig nivå, og at vi som kommune 

nok er rigget for å bevege oss raskere når vi må. 
• Administrasjon og støttefunksjoner avgjørende
• For få i krisestab

16.12.2021Virksomhetsnavn/tjenestested 8



Hva gikk galt?

• Vi undervurdert hvor mye grenseregulering påvirket vår egen drift og 
næringslivet på to sider av grensen. 

• Stigmatisering av ansatte
• Vi mistet muligheten for å nå fagkompetanse utenfor Norges grenser en 

periode. 
• Norge hadde ikke sikret nok områder på grensen til å håndtere en kontroll, i 

dette tilfelle testing på grenseovergangen. 
• Å etablere tjenester på grensen støvsugde området vårt for personell som vi 

hadde trengt i kommunal drift. 

16.12.2021Virksomhetsnavn/tjenestested 9



Hva lykkes vi med: 

• Vi lykkes med å etablere et testsenter – en stor arbeidsplass 
• Vi lykkes med å etablere et godt forhold til næringslivet ved å ha god 

kommunikasjon og oppfølging. 
• Vi lykkes med å kommunisere tydelig og godt ut til innbyggere og de som reiste 

over grensen. 
• Vi lykkes med å engasjere pensjonister og frivillige i alt det arbeidet som måtte 

på plass. Vi hadde ikke klart oss uten. 
• Vi spilte en stor rolle og opplevde å bli hørt med mange av de innspillene vi 

hadde opp mot sentrale myndigheter
• Godt samarbeid med andre statlige organisasjoner
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Kan- Vil - Tørr
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Neste kapittel
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