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Moi drodzy, 
Przede wszystkim chciałabym podziękować komisji za to sprawozdanie i za jej wysiłki. 
Chciałbym również podziękować sekretariatowi za ich pracę. 
Była to wymagająca praca, ze skomplikowanymi problemami i krótkim terminem na 
podołanie temu zadaniu. 
 
Pandemia koronawirusa miała poważne konsekwencje dla wszystkich grup społecznych w 
Norwegii. W tym sensie jest to zupełnie inny kryzys niż jakikolwiek wcześniejszy. 
Dnia 12 marca wprowadziliśmy najbardziej inwazyjne środki, jakie Norwegia kiedykolwiek 
wdrożyła w czasie pokoju. Podejmowaliśmy decyzje przy dużym stopniu niepewności. Życie 
i zdrowie stawialiśmy na pierwszym miejscu i razem udało nam się wygrać z wirusem i 
przejąć kontrolę nad rozprzestrzenianiem się zakażeń. 
 
Ważną zasadą we wszystkich pracach związanych z przygotowaniem na sytuacje awaryjne 
jest ocena wszystkich wydarzeń. Należy prześledzić wszystkie ćwiczenia, aby zobaczyć, 
czego można się z nich nauczyć. W ten sposób możemy rozwinąć gotowość i wzmocnić 
bezpieczeństwo Norwegii. Zarówno nasze przedsiębiorstwa, jak i my, jako rząd, mamy 
obowiązek to robić. 
 
Chociaż pod względem zakażeń i ekonomii Norwegia radziła sobie lepiej niż wiele innych 
krajów, ważne jest by oceniać i ulepszać. Ponieważ: nie doświadczyliśmy wcześniej tak 
złożonego wydarzenia, które trwałoby tak długo. 
W kwietniu 2020 roku rząd powołał niezależną komisję - zrobiliśmy to, aby uzyskać 
dogłębny i kompleksowy przegląd i ocenę sposobu, w jaki władze radzą sobie z pandemią 



koronawirusa. Komisja miała przyjrzeć się stanowi gotowości, jaki mieliśmy przed pandemią 
oraz sposobom radzenia sobie z kryzysem. 
 
Co się sprawdziło, a co można było zrobić lepiej? Co możemy zrobić inaczej następnym 
razem? Musimy wyciągnąć wnioski z kryzysu, w którym się znajdujemy, abyśmy mogli być 
lepiej przygotowani na następny. 
 
Ponieważ w obecnej sytuacji nadal znajdujemy się w pandemii, komisja nie miała okazji 
ocenić wszystkich aspektów działania władz. 
Dlatego rząd chce, aby komisja kontynuowała prace do zakończenia pandemii. 
Cieszę się, że prawie wszyscy członkowie komisji zgodzili się kontynuować pracę na swoich 
stanowiskach. Jest to ważne dla zachowania ciągłości. 
 
Sprawozdanie komisji ds. koronawirusa jest obecnie przesłane do konsultacji społecznych, z 
terminem, który umożliwi rozpatrzenie raportu przed latem. 
Chciałbym również poprosić Storting o złożenie oświadczenia w sprawie sprawozdania w 
nadchodzących tygodniach. 
 
Po złożeniu przez komisję sprawozdania końcowego, rząd przedstawi Stortingowi 
sprawozdanie z dalszych działań komisji. 
Jeszcze raz chciałabym podziękować komisji za tę ważną pracę - pracę, która będzie stanowić 
podstawę ważnych dyskusji w przyszłości oraz lepszego przygotowania się na wypadek 
sytuacji kryzysowych i zarządzanie kryzysowe. 
 
W tym momencie powinnam wręczyć ci kwiaty w podziękowaniu za wysiłek. Ale ponieważ 
jesteśmy teraz w środku pandemii, zarówno ty, jak i pozostali członkowie komisji, otrzymacie 
kwiaty później w reżimie sanitarnym. Ale już wiesz, że kwiaty będą. 
Tym samym chciałabym oddać głos przewodniczącemu komisji, profesorowi Stenerowi 
Kvinnslandowi. 
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