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Invitasjon til innspillsmøte
Koronakommisjonen, som ble oppnevnt av regjeringen 24. april 2020, skal gjennomgå og
trekke lærdom fra covid-19-utbruddet i Norge. Ifølge mandatet skal kommisjonen kartlegge
alle relevante sider ved myndighetenes håndtering av pandemien.
Som del av sin informasjonsinnhenting ønsker kommisjonen innspill fra ulike aktører. I den
forbindelsen inviteres dere til et innspillsmøte med Koronakommisjonen torsdag 25. juni på
Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunneruds gate 3 i Oslo sentrum.
Dette møtet deles i tre deler, og vi ber hver aktør merke seg hvilken gruppe de tilhører og
klokkeslettet gruppen er satt opp (se vedlegg).
Kommisjonen ønsker særlig å høre om følgende, sett fra de respektive aktørenes ståsted:




Erfaringer fra pandemisituasjonen så langt
Hva har vært de største utfordringene?
Hva bør forbedres til neste gang en liknende krise oppstår?

Det er satt av 5 minutter til hver av aktørene innledningsvis. Deretter blir det en samlet
spørsmålsrunde fra kommisjonen til aktørene i den aktuelle gruppen. Møtet gjennomføres
med et stramt tidsskjema, og det vil ikke bli anledning til å gå ut over den tilmålte tiden.
Dere er velkomne til å bruke en Power Point-presentasjon under møtet, dersom dere ønsker
det. Dere må i så fall sende den til kommisjonens sekretariat i forkant av møtet, og senest
torsdag 24. juni klokken 15:00.

Postadresse
Postboks 8017 Dep
0030 Oslo

Kontoradresse
Tollbugata 12, Oslo
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www.koronakommisjonen.no

Telefon*
22 24 90 90

Saksbehandler
Anne Kari Haug
Telefon 932 56 395

Hvis dere ønsker å gi innspill utover det tidsrammen for møtet tillater, inviteres dere til å gi et
skriftlig innspill på maksimalt to A4-sider. Det kan sendes til
postmottak@koronakommisjonen.no enten før eller etter høringen.
Av hensyn til smittevern ber vi om at dere stiller med maksimalt 2 representanter i møtet.
Vi ber om tilbakemelding på hvem som stiller i møtet så snart som mulig og senest innen 24.
juni klokken 15:00. Vi setter også pris på å få beskjed om dere ikke har anledning til å stille.
Tilbakemeldingen sendes postmottak@koronakommisjonen.no

Stener Kvinnsland
Leder av Koronakommisjonen
Siri Halvorsen
Sekretariatsleder

Side 2

VEDLEGG: Program for innspillsmøte i Koronakommisjonen torsdag 25. juni 2020
Kl 08:45-10:15 Gruppe 1
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO
Kreftforeningen
Rådet for psykisk helse
Diabetesforbundet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Koordinerende Pasientombud
Landsforeningen for barnevernsbarn
Forandringsfabrikken
Alarmtelefonen for barn og unge
Pårørendealliansen
Pensjonistforbundet
Spørsmål fra kommisjonen

Kl 10:30 - 12:00 Gruppe 2
Sykepleierforbundet
Legeforeningen
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Utdanningsforbundet
Politiets fellesforbund
LO
NHO
Virke
Spørsmål fra kommisjonen

Kl 13:00 - 14:45 Gruppe 3
Kommunenes organisasjon KS
Norsk presseforbund
Dommerforeningen
Sametinget
Kunstnerorganisasjonen Creo
Musikkindustriens næringsråd
Norges idrettsforbund
Norsk studentorganisasjon
Elevorganisasjonen
Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo
INLO Innvandrernes landsorganisasjon
Barneombudet
Spørsmål fra kommisjonen
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