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1. Mål og de.inisjon
1.1 Mål for kommunens beredskapsarbeid
Forebygge uønskede hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunens
tjenesteproduksjon, og dersom slike hendelser likevel inntreﬀer, forberede Nltak som
minimaliserer konsekvensene for mennesker, miljø og infrastruktur.
1.2 De.inisjon
«Krise» deﬁneres som en uønsket hendelse som kan få alvorlige konsekvenser for liv eller
helse og / eller materielle forhold som ikke dekkes i den vanlige dri-en. Krise er også en
situasjon som truer eller kan true en virksomhets kjernevirksomhet og / eller
troverdighet.

1.3 Hovedprinsipper for beredskapsarbeidet
Det foreligger ﬁre hovedprinsipper for alt beredskaps- og krisehåndteringsarbeid, disse legges Nl
grunn for ”Overordnet beredskapsplan for etablering av kriseledelse”:
Likhetsprinsippet:
Den organisasjon man etablerer under kriser og i krig skal være mest
mulig lik organisasjonen man opererer med Nl daglig.

Ansvarsprinsippet:
Den virksomhet som har ansvar for et fagområde/tjenesteNlbud i en
normalsituasjon, har også ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og håndtering av
ekstraordinære hendelser. DeSe gjelder også for å gi informasjon innen eget fagområde.

Nærhetsprinsippet:

En krise skal håndteres på lavest mulig operaNve nivå.

Samvirkeprinsippet: Myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre
et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter.

2. Myndighet og delegering
Fullmakter
Kommunestyret delegerer følgende fullmakter Nl den kommunale kriseledelse i fredsNd.
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2.1 I krisesituasjoner har rådmannen følgende fullmakter:
2.1.1 Disponere innNl kr 500.000,- Nl nødvendig hjelp Nl kriserammede Nl forpleining,
skadebegrensning og nødvendig sikringsNltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akuS behov
for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjons - forstyrrelser.
2.1.2 Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper Nl påtrengende hjelpeNltak og
uhøring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever.
2.1.3 Stanse midlerNdig enkelte av kommunens virksomheter hvor deSe blir nødvendig, for å
omdirigere ressurser Nl redningstjeneste m.m.
2.1.4 Pålegge overNds- og ekstraarbeid.
2.1.5 Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever.
Rammebeløpet ovenfor i pkt. 1 kan overskrides ved påtrengende behov når folkevalgte organ ikke
kan sammenkalles. Oversikt over forbruk av midler eSer ovenstående, skal så snart som mulig
forelegges formannskapet Nl godkjenning.
I rådmannens fravær delegeres fullmaktene ovenfor, i prioritert rekkefølge, Nl
A: stedfortredende rådmann, eller
B: beredskapsleder
C: en annen i rådmannens kriseledelse.

3. Organisasjon, ansvar og myndighet
3.1 Kommunal kriseledelse
Ved en omfaSende ulykke eller katastrofe, jfr. deﬁnisjonene av en krise ovenfor, kan ordfører /
rådmann besluSe at kriseledelse etableres. Kriseledelsen består i utgangspunktet kun av personer
ansaS i kommunen, men ressurspersoner internt og eksternt kan trekkes med ut fra krisens egenart.

Kriseledelsen i Hurdal kommune skal koordinere og lede alle overordna Nltak når en krise ihht.
ovenstående deﬁnisjon, inntreﬀer.
Nødvendige Nltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende beredskapsplaner for de
forskjellige situasjoner.
Når kriseledelse er «saS», er det kriseledelsen som leder krisen. Virksomheten handler «på ordre»
fra kriseledelsen. I den grad ordinær driY oppreSholdes, har virksomhetsleder fortsaS ansvaret for
denne.

Den kommunale kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal som sådan ikke delta
operaNvt på skadestedet.
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Kriseledelsen består av:
•

Ordfører

•

Rådmann (leder)

•

Rådmannens ledergruppe

•

Beredskapsleder

•

Kommuneoverlege

•

Informasjonsleder

Beredskapsleder og informasjonsleder kan være del av rådmannens toppledergruppe, eller komme i
Nllegg Nl denne.
I Nllegg Nl kriseledelsen vil det kunne være behov for en krisestab som består av:
•

Leder krisestab

•

Loggfører

•

Telefonoperatører

•

Informasjonsmedarbeidere

•

IKT-ansvarlige

•

Sambandsansvarlig

3.2 Kriseledelsen
Krisestaben er kriseledelsens støSeapparat. Det er kriseledelsen som akNverer krisestaben eSer
behov. Krisestaben arbeider under ledelse av den i kriseledelsen som har ansvar for de ulike
stabsfunksjoner.
Kriseledelsens funksjoner- sjekkliste
Ha totaloversikt over krisehåndteringen
Holde konNnuerlig kontakt med innsatsleddet, kontakt med poliNet oppreSes
Oppdatere høyere organisasjonsledd, primært fylkesmannen
Ansvarlig for ekstern og intern informasjon
FaSe beslutninger om innsekng av ressurser
UtnySe kriseledelsens fagfunksjoner
Loggfører for egen funksjon
IverkseS Nltak mht. ”neste dag”
Evaluere krisehåndteringen
Gi informasjon Nl krisestaben
Loggføre hendelsesforløpet ved hjelp av krisestøSeverktøyet CIM
Kommunens beredskapsleder/leder krisestab er kriseledelsens bindeledd Nl staben.
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Beredskapsleder/leder krisestab har operaNv kommando over personell som er underlagt
krisestaben når denne er akNvert.
Kriseledelsens roller og oppgaver
Ordfører
•

USale seg på vegne av kommunen

•

Vise seg på ulykkesstedet / blant involverte / pårørende

•

Holde kontakt og informere poliNske organer

Rådmann
•
•
•

Leder møtene i kriseledelsen og faSer nødvendige beslutninger for å gjennomføre Nltak.
Delta i uhormingen av pressemeldinger
Holde kontakt med eksterne samarbeidspartnere

Organisasjonsleder
•

Ansvar for å ivareta de ansaSe, spesielt ansaSe som er direkte berørt av en hendelse

Sektorledere
•

Være kjent med og følge opp «sine» beredskapsplaner

•

Være kriseledelsens kontaktpunkter mot respekNve virksomheter

Beredskapsleder
•
•
•

Innkalle nødvendige ressurser fra krisestaben.
Ha oversikt over overordnet beredskapsplanverk
Organisere det prakNske rundt kriseledelsen (lokaliteter, hjelpemiddel, etc.)

Informasjonsleder
•
•
•
•
•
•

Ansvarlig for intern og ekstern informasjon, herunder også å gi ordfører relevant informasjon
Etablere kontakt med informasjonsansvarlig hos poliNet
Utarbeide pressemeldinger i samråd med kriseledelsen
Ansvarlig for mediekontakt /-overvåking
Innkalle og organisere pressekonferanser
Ansvar for informasjonsmedarbeidere og telefonoperatører i krisestaben

Kommuneoverlegen:
•
•

Medisinsk faglig ansvarlig, herunder også medisinskfaglig informasjonsansvarlig
Være kjent med og følge opp «sine» beredskapsplaner

Øvrige medlemmer i kriseledelsen:
•

Være ressurspersoner / generalister som brukes der det er behov
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3.3 Krisestaben
Krisestaben er kriseledelsens støSeapparat. Det er kriseledelsen som akNverer krisestaben eSer
behov. Krisestaben arbeider under ledelse av den i kriseledelsen som har ansvar for de ulike
stabsfunksjoner.
Krisestabens funksjoner – sjekkliste
Etablere beredskaps rom
Etablerer forbindelseslinjer mot dokumentsenter/postmoSak
Etablere liaison på skade- eller innsatsstedet
Bistår kriseledelsen med informasjonsinnhenNng
Forbereder og gjennomfører intern situasjons-brief for kriseledelsen
Betjener aktuelle kommunikasjonsmidler
Uhører informasjonsarbeid internt- og eksternt
AkNverer og driYer kriseinformasjonsløsning på kommunens innbyggerportal
Oppdaterer kommunens ansaSportal med relevant informasjon
Fører logg over all inn- og utgående kommunikasjon
TilreSelegger og innkaller Nl pressekonferanser
Klargjør, NlreSelegger og bistår i driY av ev. pårørenderom, presserom m.v.
3.4 Varsling
Enhver kommunalt ansaS som moSar et varsel om en kriNsk situasjon, eller som på annen måte får
kjennskap Nl en slik situasjon, plikter å forsikre seg om at denne informasjonen formidles
beredskapsleder, rådmann / rådmannsgruppen eller ordfører.
Dersom situasjonen krever store ressurser og samordning, og det ordinære apparatet ikke kan
håndtere denne situasjonen, skal overordnet ledelse informeres/varsles umiddelbart, slik at
etablering av kriseledelse vurderes/seSes.
Varsling, innkalling og akNvisering av hele eller deler av kriseledelsen og/eller rådmannens krisestab
skjer kun eSer godkjennelse fra kriseledelsen ved ordfører eller rådmann. I disses fravær skal
beslutning faSes på kommunalsjefsnivå eller slik det er bestemt i punkt 2.1.5.
Varslingsliste for kriseledelsen og krisestab med støSefunksjoner ligger i planens vedlegg.
Enhetsledere er ansvarlig for å utarbeide varslingslister for sine enheter knySet Nl den enhetsvise
beredskapsplanleggingen.
Varsling i forhold Nl berørte, pårørende, foresaSe, ansaSe med ﬂere, skal inngå som en del av
beredskapsplanen. Den som er ansvarlig for tjenesteNlbudet, er også ansvarlig for å ha lister over
hvem som skal varsles, og for at varsling iverkseSes og gjennomføres.
3.5 Sted for etablering av kriseledelsen
Kriseledelsen skal etableres i Hurdal rådhus. Møterom 2.etasje, alternaNvt kommunestyresalen,
benySes Nl møter.
Rådmannens krisestab etablerer seg i Hurdal rådhus, fortrinnsvis i kontorlokaler NlknySet
servicetorget.
Det er ikke lagt Nl reSe for at aktuelle deler av rådhuset kan driYes med nødstrømsaggregat. Dersom
rådhuset ut fra den aktuelle situasjonsvurdering ikke er egnet lokasjon for kriseledelsen, er Hurdal
helsetun forhåndsutpekt Nl formålet. Enheten er oppsaS med stasjonært nødstrømsaggregat.
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Dersom ovennevnte alternaNv av ulike grunner ikke kan benySes, skal kriseledelsen selv besluSe hvor
kriseledelsessenter skal etableres.
3.6 Ansvarsfordeling mot politi / lensmann og fylkesmann
PoliNet har generelt ansvar for å lede (herunder også infoansvar):
• Aksjoner hvor det er fare for tap / tap av menneskeliv, fare for skade på mennesker / tap av
store verdier
• Saker der det er begåS stranare handlinger eller det er mistanke om det.
Kommunen må være forsikNg med å kommentere hendelser som vil bli eSerforsket for stranare
handlinger, også om forhold som ikke direkte berører eSerforskningen
Ved en oppståS ekstraordinær hendelse i kommunen, der hele eller deler av kriseledelsen er saS,
skal deSe varsles Nl Fylkesmannen.
På bakgrunn av opplysninger giS av kommunen og poliNet, vil fylkesmannen vurdere situasjonen og
besluSer om nødvendig å etablere samordningsfunksjonen. Som samordningsansvarlig skal
fylkesmannen støSe kommunens krisehåndtering ved å bidra Nl å avklare spørsmål samt skaﬀe Nl
veie og videreformidle ekstra ressurser på bakgrunn av henvendelser fra kommunen.
3.7 Nedtrapping og etterbehandling
Kriseledelsen avgjør når krisen er over og at kommunen går Nlbake Nl vanlig driY
Kriseledelsen ivaretar eventuelle behov for eSerbehandling av innsatspersonell og evt. pårørende.
Senere behandling overtas av primærhelsetjenesten.
Kriseledelsen ser Nl at evaluering ﬁnner sted – umiddelbart og i påfølgende, forberedt møte.
3.8 Støtteapparat for mennesker i krise (Psykososialt kriseteam)
Psykososialt kriseteam gir omsorg og hjelp Nl familier som har opplevd brå og uventet død av nært
familiemedlem i forbindelse med selvmord, ulykker, voldshandlinger, barnedød og evt. andre
alvorlige krisesituasjoner. DeSe gjelder også når ulykken har skjedd utenfor kommunen. Det
foreligger egen plan for psykososialt kriseteam med ruNner og varslingsliste.

4. Beredskapsrådet
4.1 Beredskapsrådets Oppgaver
Beredskapsrådet er Nl vanlig kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål, det vil si et forum
for samarbeid mellom deltakerne der gjensidig informasjon, råd og synspunkter utveksles.
Beredskapsrådet skal avklare bistand for type hendelser og ta iniNaNv Nl beredskapsforberedende
Nltak.
Beredskapsrådet skal møtes minimum en gang per år.
Beredskapsrådet kalles inn når leder (ordfører) eller beredskapsleder / rådmann bestemmer det.
4.2 Beredskapsrådets sammensetning
• Kriseledelsen
•

Lensmann

•

Sivilforsvaret
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•

Prest (ansvar for å formidle/samvirke med andre trossamfunn)

•

Heimevernet

•

Brannsjef

•

NeSleverandør/strøm (Hafslund)

•

Vannverk

•

Maklsynet

•

Andre aktuelle oﬀentlige og private samarbeidspartner

•

Aktuell lokale frivillige organisasjoner

De permanente medlemmene av kommunalt beredskapsråd utgjør de primære samarbeidspartnere.
Kriseledelsen foretar en situasjonsbasert vurdering om hvilke eksterne samarbeidspartnere som
inkluderes i arbeidet.
Varslingsliste for beredskapsrådet ligger i planens vedlegg.

5. Delplaner
Hurdal kommune har følgende delplaner
Helsemessig og sosial beredskapsplan
Beredskapsplan pleie og omsorg
Plan for psykososial oppfølging ved kriser og ulykker
Smittevernplan
Pandemiplan
Beredskapsplan for skole og barnehage
Beredskapsplan for vann og avløp
Beredskapsplan for kommunal drift
Beredskapsplan mot akutt forurensning (interkommunalt planverk)

6. Evakuering
6.1 Ansvar
Det er poliNet som avgjør evt. evakuering (og opphevelse av evakueringen) og som leder selve
evakueringen. Kommunen har ansvar for at de evakuerte blir registrert, eventuelt bistå ved
evakueringen (transportkapasitet) og sørge for kost og losji. Evakueringsledelsen utpekes av
kriseledelsen. Evakueringsleder knySer Nl seg nødvendige ressurser.
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Ved mindre evakueringer vil kommunen ta hånd om deSe i egne lokaler eller ved leie av andre lokaler
som er egnet. Lokale lag og foreninger kan engasjeres på forpleiningssiden, mens bl.a. Sivilforsvaret
disponerer utstyr for overnakng (madrasser, ulltepper, soveposer etc).
Ved større hendelser med mange involverte / pårørende, er det inngåS avtale med hotell på Øvre
Romerike for å ta seg av oppgaven som evakuert-/pårørendesenter.
Kriseledelsen rekvirerer nødvendig innkvarteringskapasitet. (Sivilforsvaret kan bistå her.)
Kommunen har hovedansvaret for etablering og driY av evakueringssenteret.
PoliNet skal bistå kommunen, registrere personopplysninger samt uhøre andre
poliNoppgaver.
Ulykkeseieren og/eller kommunen har hovedansvaret for etablering og driY av pårørendesenteret.
PoliNet skal yte bistand, gi informasjon Nl fremmøSe pårørende samt uhøre andre poliNoppgaver.
Kommunen, inkl. helse- og omsorgstjenesten:
• gi psykososial omsorg og samtaletjenester
• sørge for forpleining og forlegning
Aktuelle dokumenter:
• Beredskapsavtale for kommunene på Øvre Romerike
•

Plan for oppreSelse- og driY av felles evakuerte- og pårørendesenter

6.2 Transport
Transport fra sted det evakueres fra og Nl avtalt sted for evakuering skal samordnes.
Rådmannens krisestab skal medvirke logisNsk i iverkseSelsen av evakuering. Krisestaben skal kunne
avklare og inngår avtale med egnet transportører i den aktuelle situasjonen/hendelsen.
P.t. eksisterer det ingen forhåndsavtale med transportyter knySet Nl ev. evakueringssituasjoner.

7. Informasjon
I en krise vil behovet for informasjon være stort. Kommunens kriseinformasjon må gis raskt og skal
fremstå som nøktern, eSerreSelig, samordnet og oppdatert.
•
•
•

Bidra Nl å skape trygghet og sikkerhet
Redusere og avgrense skade og konsekvenser (psykisk og fysisk)
Styrke Nlliten Nl kommunen og ivareta dens omdømme

7.1 Ansvar
Informasjonsansvaret Nlligger kriseledelsen.
Dersom hendelsen er av en slik art at poliNet er på stedet og således er innsatsleder, har poliNet
ansvaret for informasjon om utbredelse og konsekvenser Nl pårørende, media og publikum.
Overordnet kriseledelse må sikre at Nlstrekkelig, eSerreSelig og hensiktsmessig informasjon Nlﬂyter
berørte parter:
•

Varsle de som er utsaS for fare og evt. deres pårørende

•

Koordinere innsats på systemnivå – og orientere om Nltak
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•

Forhindre unødvendig frykt

Kriseledelsen har ansvar for kontakt med presse, utarbeidelse av skriYlig informasjonsmateriell og
pressemeldinger når kriseledelsen er etablert. Kriseledelsen delegerer myndighet Nl krisestaben i det
omfang som anses tjenlig.
Kommuneoverlegen har det medisinskfaglige ansvaret, herunder også medisinskfaglig
informasjonsansvar.
PoliNmesteren og Fylkesmannen kan begge gripe inn og foreta samordnings- og informasjonsNltak.
7.2 Krisekommunikasjon
All slags uheldige hendelser fører med seg et informasjonsbehov som, hvis det ikke dekkes, framkaller
en informasjonskrise.

En informasjonskrise kan forsterke krisen ved at folk blir skremt, eller at folk ikke får nødvendig
informasjon Nl å ta vare på seg selv. En informasjonskrise svekker Nlliten og omdømmet Nl
kommunen.

Informasjonskanalene er ikke lenger bare TV, radio og aviser, men også ikke minst sosiale medier.
DeSe gir både noen uhordringer og muligheter på informasjonssiden. Det gir muligheter for å nå
raskt ut med informasjon, men samNdig er det mer uhordrende å se Nl at informasjonsbildet blir
saklig og korrekt. I en krisesituasjon er det behov for å overvåke media for å kunne korrigere
eventuell urikNg informasjon.
7.3 Organisering – rollefordeling
Informasjonsleder inngår i kommunens kriseledelse.

Ved hendelser som ikke krever å sammenkalle den sentrale kriseledelsen, har den enkelte virksomhet
ansvar for nødvendig informasjon Nl publikum og medier. Informasjonsleder ved kriser vil likevel være
Nl disposisjon for prakNsk assistanse.

Informasjonsleder ved kriser disponerer informasjonsmedarbeiderne i krisestaben. Informasjonsleder
innkaller eSer behov ySerligere operaNve ressurser.

Informasjonslederen har Nl oppgave å dekke den totale informasjonsberedskapen i en krisesituasjon i
samråd med kriseledelsen.
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7.4 Budskap
Alt informasjonsarbeid skjer i samråd med rådmann og ordfører. Informasjon som går ut fra
kommunen, skal kvalitetssikres for å unngå feilinformasjon eller misforståelser.
I hovedsak er det poliNet som uSaler seg om situasjonen på skadestedet, skadeomfang, personskader
og omkomne. Kommunen bringer deSe videre kun i den utstrekning informasjonen er kvalitetssikret
og avklart med poliNet. Kommunen vil normalt ikke informere om årsaksforhold.
Kommunens informasjonsansvar består først og fremst i å ivareta publikum slik at ikke skadene blir
større enn nødvendig, og slik at det ikke oppstår unødig frykt, panikk eller kaos.

Budskap i kriser følger følgende prioritering:
•

Liv og helse

•

Miljø

•

Materielle verdier

•

DriY og konNnuitet

7.5 Medier, kanaler, virkemidler
Ved kriser er kommunens hovedkanaler ut mot publikum de samme som ellers:
•

Telefon- svartjeneste ved servicetorget, evt. forsterket med eget nummer Nl krisestaben

•

InterneS - kommunens ordinære hjemmeside, intraneS og sosiale medier

I hovedsak skjer informasjonsformidlingen ved at meldinger legges ut på interneS. Der oppgis også
telefonnummer for publikumskontakt (servicetorget, evt. forsterket med eget nummer i
krisestaben)og mediekontakt.
Ved mindre kriser brukes ordinære neSsider (nyhetsfeltet). I kriser av typen kriNsk og katastrofal,
legges omtalen inn slik at den allNd ligger på toppen av nyhetsfeltet.
I alle krisesituasjoner må det legges en melding på intraneSet om at ansaSe i organisasjonen bruker
hjemmesida for å holde seg oppdatert.
Ved kriser er informasjonsformidling prioritert område, da deSe vil frigjøre ressurser Nl det øvrige
krisehåndteringsarbeidet.
For øvrig brukes eSer behov:
•

SMS-varsling

•

E-post

•

Massemedier (aviser, radio, TV)

I helt spesielle situasjoner kan også følgende kanaler tas i bruk:
•

Telefaks
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•

HøySalerbiler

•

Dør-Nl-dør-aksjon

•

Infomøter

•

Løpesedler

•

Plakatoppslag

Ved kriser av en viss størrelse kan NRK og nærradioene pålegges å samarbeide med myndighetene.
Det er fylkesmann / poliNmester som anmoder media om å formidle kriseinformasjon.
7.6 Medieovervåkning
En sentral oppgave for informasjonstjenesten i kriser er å overvåke omtalen i mediene (i vid forstand).
Avhengig av omfanget, må det seSes av egne medarbeidere Nl deSe. Informasjonsleder melder
behov Nl kriseledelsen. Medieovervåkningen er del av stabsfunksjonen i en krisesituasjon, og er
samlokalisert Nl denne. Hovedfokus for medieovervåkningen skjer mot digitale medier, først og
fremst neSaviser/-radio/-TV, men også blogger og sosiale medier.

Medieovervåkningen har Nl hensikt å kartlegge hva som meldes som grunnlag for videre handling,
evt. rekng av feilinformasjon / misforståelser, demenNer osv.

8. Tiltakskort på viktige hendelser
Det utarbeides overordnet Nltakskort for vikNge hendelser, jfr. overordnet ROS-analyse. (Disse
inngår som vedlegg Nl beredskapsplanen.):
• Pandemi
• Flom/skred
• Storm
• Flyulykke
• Transportulykke
• Alvorlige trusler og hendelser
• Brann ved insNtusjon
• Vannforsyningssvikt
• Systemsvikt IKT, tele/data
• Økonomisk kriminalitet

9. Ressursoversikt
Kommunens ressursoversikt skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har Nl
rådighet og hvilke ressurser som er Nlgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser.
•

Intern (Lenke i tekst men også under vedlegg)

•

Ekstern (Lenke i tekst men også under vedlegg)

10.Forbedringsprosesser
10.1 Opplæring
Kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er Nltenkt en rolle i kommunens
krisehåndtering har Nlstrekkelige kvaliﬁkasjoner.
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10.2 Øvelser
Det skal gjennomføres jevnlige interne øvelser, for å sikre høy kvalitet på kommunens
beredskapsplaner og gjennomføring av ulike beredskapsmessige Nltak.
Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra
kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen skal øve sammen med andre
kommuner og relevante aktører der valgt scenario og øvingsform gjør deSe hensiktsmessig.
10.3 Krisestøtteverktøy
KrisestøSeverktøy- CIM (Crises Issue Management) DSB-CIM er valgt som standard verktøy for
informasjonsdeling i forbindelse med ulykker og uønskede hendelser, samt system for varsling og
mobilisering.
DSB-CIM er anskaﬀet Nl fri bruk i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB),
Sivilforsvaret, hos alle fylkesmenn og norske kommuner. Kommunen skal lære seg å bruke det
elektroniske krisestøSeverktøyet i kriseledelse, krisestab for loggføring, Nltakshåndtering,
oppgavefordeling, meldingshåndtering, rapportering, mediehåndtering og organisering av planverk
og ressurser.
Fylkesmannen ønsker å få rapporter Nlsendt via CIM, og vil gjennomføre konNnuerlige
varslingsøvelser.
Kommunen må avseSe nok ressurser Nl opplæring og trening av systemet.
Kommunen vil samarbeide med de andre ØRU-kommunene i den utstrekning det er hensiktsmessig
og gjennomførbart.
10.4 Hendelses- og avviksbehandling
Avvik, rapportering og nestenulykker behandles i kommunens gjeldene avvikssystem/
kvalitetssystem.
5. Tilsyn
Samfunnssikkerhet er et vikNg samfunnshensyn som begrunner sterkere styring. Gjennom lov om
kommunal beredskapsplikt, sivile beskySelsesNltak og Sivilforsvaret (sivilbeskySelsesloven) § 29 og
beredskapsplikhorskriYen § 10, har Fylkesmannen fåS i oppdrag å føre Nlsyn med samfunnssikkerhet
og beredskap i kommunene.
Tilsyn er ikke et mål i seg selv, men må sees i sammenheng med andre virkemidler innen
samfunnssikkerhet og beredskap som dialog og veiledning, utvikling av arenaer for læring og
kunnskapsformidling, gjennomføring av øvelser mv.
6. Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
Risiko- og sårbarhetsanalyser er grunnlaget for alt beredskapsarbeid. Skal gjøres overordnet for ØRU,
overordnet for hver kommune og for hver delplan som lages.
ROS-analysene skal revideres jevnlig. Gjennom arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser skal
kommunen kartlegge mulige uønskede hendelser som kan føre Nl ekstraordinære belastninger for
virksomheten, samt avdekke årsakssammenhenger.
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Forutsetningene risiko- og sårbarhetsanalysen bygger på, som for eksempel hvor hendelsen
inntreﬀer, og med hvilket omfang, varighet, osv. skal dokumenteres. Det kan være av stor betydning å
beskrive varighet, da langvarighet oYe vil medføre større og mer alvorlige konsekvenser, enn
kortvarige hendelser (eksempel borhall av strøm). Kommunen må beskrive sannsynlighet for at en
uønsket hendelse inntreﬀer.

Analysen skal også inneholde en konsekvensvurdering, som synliggjør mulige virkninger av ulike
hendelser. Konsekvensene klassiﬁseres, slik at det tydelig fremgår hvor hendelsen beﬁnner seg på en
skala fra ufarlig Nl katastrofal.

Avdekket risiko og sårbarhet skal reduseres gjennom forebyggende og skadebegrensende Nltak.
Samarbeid på tvers av enheter og fagområder kan være nødvendig, for å sikre at ROS-analysene blir
godt nok kvalitetssikret på tvers av fag- og ansvarsområder, og at behov for samordning og
samhandling blir godt ivaretaS.

Som en del av kvalitetssikringsarbeidet, skal det også vurderes om opplæring av ansaSe
fungerer NlfredssNllende, eventuelt legge Nl reSe for nye opplæringsNltak/vedlikehold av
opplæring. Tiltak skal synliggjøres i opplæringsplaner.
7. Intern revisjon
På vegne av rådmannen er kommunens beredskapsleder ansvarlig for reSelser og kvalitetssikring av
beredskapsplanen for etablering av kriseledelse og Overordnet beredskapsplan.

Planene skal gjennomgås og revideres årlig av beredskapsleder. Det skal tydelig fremgå av
dokumentet når revisjon er foretaS.

Beredskapsleder skal uten ugrunnet opphold foreta revisjoner og reSelser som følger av endringer i
organisasjonen eller lovverk når disse påvirker de av planen beskrevne beredskapsforhold.

Varslingslister Nl beredskapsplanen skal gjennomgås hvert kvartal. Ansvar påligger beredskapsleder.

Beredskapsplaner for spesiﬁkke temaer eller områder behandles første gang poliNsk.
Ansvar for revisjoner Nllegger den enkelte sektorleder.

Kommunestyret forutseSer at det legges fram en redegjørelse for beredskapsarbeidet og
kommunens beredskapsplanverk hvert 4. år.

16

Overordnet beredskapsplan (uten vedlegg) publiseres i kommunens ansaSportal og innbyggerportal.
Vedleggene Nl planen er unntaS oﬀentlighet, jfr. Oﬀentlighetslovens § 13.

2. Lover og forskrifter
Planen reguleres bl.a. av:
-

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile besky@elsesAltak og Sivilforsvaret
(SivilbeskySelsesloven, Lov av 25. juni 2010)

-

Lov om helsemessig og sosial beredskap
(Helse- og sosialberedskapsloven, Lov av 23.juni 2000 nr. 56)

-

Lov om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold
(Beredskapsloven: Lov av 15.desember 1950 nr. 7)

Beredskapsplanen bygger videre på sentrale forskriYer, avtaler, samt retningslinjer og veiledninger
giS av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

12. Vedlegg
•

Varslingsliste interne aktører (unntaS oﬀentlighet)

•

Varslingsliste samarbeidsparter – eksterne (unntaS oﬀentlighet)

•

KontakNnformasjon Nl beredskapsrådets medlemmer (unntaS oﬀentlighet)
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