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1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 

INNLEDNING 
 
Kommunens rolle i en krisesituasjon 
Alle kommuner vil på et eller annet tidspunkt stå overfor alvorlige krisesituasjoner; 
katastrofer, alvorlige ulykker, svikt i samfunnsviktige systemer mv. Kommunene har et 
ansvar for å håndtere flere forhold når slike situasjoner måtte oppstå. 
 
Eksempler på forhold som kommunen kan få ansvaret for å håndtere i en krisesituasjon: 

- ta hånd om skadde personer 
- omsorg for personer som har vært utsatt for store påkjenninger 
- bistand ved evakuering av personer fra et utsatt område 
- innkvartering av skadede eller redningsmannskaper 
- informere om situasjonen i kommunen og gi forholdsregler 
- forpleining, forsyninger 
- sikre helsemessig trygge næringsmidler og drikkevann 
- gjennomføre regulerings-/rasjoneringstiltak 
- rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg 
- opprydding, opprenskning, avfallsdeponering og annen innsats for å beskytte miljøet 
- vern om kulturelle verdier 

 
Kommunen har ansvaret for å planlegge hvordan en best mulig kan forebygge og 
håndtere krisesituasjoner. Planen tar utgangspunkt i overordnet vurdering av risiko og 
sårbarhet (ros-analysene) i Vennesla kommune.  Disse oppdateres hvert andre år. Planen 
er utviklet for å sette ledelsen i stand til å håndtere større ulykker og uønskede hendelser.  
Den gjelder innen kommunens ansvarsområde ved hendelser som i art og omfang går ut 
over det som regnes som normalbelastning. I slike situasjoner vil ikke hendelsen kunne 
håndteres av kommunens ordinære innsatsapparat og organisasjon. 
 
Planen skal fungere så vel i fredstid som i krigstid. 
 
Planen for kommunal kriseledelse utgjør sammen med kvalitetssystemet for 
beredskapsarbeidet, ros-analysene, underliggende sektorplaner (fagplaner/enhetsplaner) – 
kommunens totale beredskapsplanverk. 
 
Hjemmel 
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap har med hjemmel i Lov av 25. juni 
2010 nr. 45 om beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret § 14 og § 15, 
utarbeidet forskrift om kommunal beredskapsplikt.  Denne trådte i kraft 07.10.11. Til 
forskriften er det også utarbeidet en veileder. 
 
 
Generelle prinsipper for kriseledelse/arbeid i krisesituasjoner 

• Ledelse og innsats i en krisesituasjon skal skje på lavest mulig nivå 
• Tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende 

fagplaner/beredskapsplaner for den enkelte enhet 
• Kriseledelse og oppgaver skal i utgangspunktet utføres mest mulig i samsvar med 

de rutiner som følges i det daglige ordinære arbeid. De som er 
stedfortredere/nestledere til daglig er også dette i en krisesituasjon. 

• Samvirkeprinsippet skal legges til grunn i håndteringen av den uønskede 
hendelsen. Dvs de involverte skal samarbeide på tvers av enheter og 
virksomhetsgrenser 

 



1.3 Kommunens organisasjonskart  
 

 
 
 
Vennesla kommune er organisert etter en to-nivå modell.  
Nivå 1 består av rådmannens lederteam som til sammen har et overordnet totalansvar  
Nivå 2 består av 26 enheter som innen sine områder har fullt ansvar for oppgavene 
(planlegging, drift, personal- og økonomiforvaltning mv.) 
Det koordinerende ansvar for beredskapsarbeid er tillagt seksjon for samfunnsutvikling. 
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2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 

KRISELEDELSE 
 
Kriseledelsen etableres ved større ulykker eller truende situasjoner. 
 
Ordfører og/eller rådmann kan beslutte at kriseledelsen skal etableres. 
Rådmannen eller den han bemyndiger kaller inn kriseledelsen.  
Rådmannen er kriseleder. 
 
Etablering av kriseledelse 
 
Kommunens faste kriseledelse består av: 

- ordfører 
- rådmann 
- utviklingssjef 
- kommunalsjef for helse og omsorg 
- kommunalsjef for skole og oppvekst 
- kommuneoverlege 
- beredskapskoordinator 

 
Ordfører har det overordnede ansvar for ekstern informasjon i en 
krisesituasjon (informasjon overfor befolkningen/media/pressekontakt). 
 
Utviklingssjefen har det daglige ansvar for den interne informasjons-
virksomhet og avlaster ordfører. Utviklingssjef er også ansvarlig for 
utarbeiding av detaljert plan for informasjonsoppgavene. 
 
Kommunalsjef for helse og omsorg og kommunalsjef for skole og 
oppvekst er ansvarlig for beredskapen i egne seksjoner. Dette innebærer 
bl.a. at de har: 
 

- ansvar for beredskapsplan innen eget ansvarsområde 
- ansvar for at enhetslederne får den nødvendige opplæring og 

instruksjon om sine oppgaver etter denne planen 
- ansvarlig for planlegging av og iverksetting av tiltak som innebærer 

evakuering og forpleining 
  
Etter avklaring fra rådmannen kan også øvrige medlemmer av rådmannens 
ledergruppe samt berørte enhetsledere, og eventuelt andre ansatte eller 
eksterne instanser, innkalles til å møte. 
 
Se vedlagte varslings- og telefonlister, pkt. 4.4 
 
 
Etableringssted 
 
Kriseledelsen etableres på herredshuset, 2. etasje, sal 2(kommandosentral).  
Sekretariatet etableres på herredshuset i sal 1. 
Pressekonferanser holdes enten i kommunestyresalen eller ordførerens 
kontor i 2. etasje. 
 



2.3 Fullmakter 
 
Rådmannens eller hans stedfortreder har fullmakt til å iverksette tiltak og 
handle i henhold til denne planen. 
 
I krisesituasjoner hvor det er nødvendig med øyeblikkelige tiltak, kan 
rådmannen uten å forelegge saken for politisk bevilgende myndighet, 
disponere inntil kr. 1.000.000.- . 
 

2.4 Kriseledelsens oppgaver 
 

1. Innhente opplysninger om situasjonen og varsle/innkalle nødvendig 
fagpersonale/avklare ansvarsforhold  

2. Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på 
personer og materielle verdier 

3. Prioritere ressurser fra kommunens side 
4. Holde kontakt med skadestedsledelse 
5. Utarbeide og sende ut informasjon til befolkningen og media 
6. Gi rapport om situasjonen i kommunen til fylkesmannen 
7. Evaluere hendelsen og oppdatere planverket ut fra erfaringene, jf 

tiltakskort 7.17, evaluering. 
 

2.4.1 Innhente opplysninger om situasjonen og varsle/innkalle nødvendig 
fagpersonale/avklare ansvarsforhold  
 
Når en krisesituasjon er innrapportert og rådmannen har besluttet å 
innkalle kriseledelsen, er det rådmannens oppgave å skaffe oversikt over 
hva som har skjedd og hvilke konsekvenser hendelsen kan ha for 
kommunens innbyggere. Spesielt er det viktig å bringe på det rene hvem 
som er direkte berørt og pårørende til disse.  
 
Rådmannen må så snart som mulig varsle og eventuelt innkalle nødvendig 
fagpersonale (så som kommunelege, brannsjef, leder kriseteam osv.) 
 
Det er viktig at ansvarsforholdet til politi/lensmann avklares raskt. Politiet 
har normalt ansvaret for ledelse av arbeidet (herunder informasjonsansvar) 
på skadestedet. 
 

2.4.2 Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer 
og materielle verdier. 
 
En svært sannsynlig kommunal oppgave vil være: 
 
Evakuering/forpleining: 
 
Ved større kriser, hvor for eksempel deler av befolkningen er berørt, må 
tas i bruk tilgjengelige større egnede lokaler så som: 

- skolenes gymnastikksaler 
- idrettshallene i Vennesla og Øvrebø og Kvarstein 
- private forsamlingslokaler for eksempel Filadelfia 



 
I mer avgrensede tilfeller, hvor det vesentlig er snakk om å ta vare på 
pårørende, vil egnede steder være 

- herredshuset, kantina 
- grendehusene 
- barnehager  

 
Evakuerte- og pårørendesenter (EPS): 
 
Venneslaheimen og Hægelandsheimen er utpekt som aktuelle senter for 
EPS, jf eget tiltakskort om dette. 
 
Kommunalsjef for helse og omsorg har ansvaret for at dette blir utpekt og 
tilrettelagt. Sistnevnte har overordnet ansvar for ledelse av arbeid i senteret 
i en krisesituasjon. 
 

2.4.3 Prioritere ressurser fra kommunens side 
 
Kriseledelse prioriterer bruk av kommunens ressurser (menneskelige, 
tekniske, økonomiske).Jf tiltakskort 7.16:  Ressursoversikt 

 
2.4.4 Kontakt med/informasjon fra skadestedsledelse 

 
Det er kriseledelsens ansvar å holde nødvendig kontakt med skadestedsledelsen for å motta 
og gi informasjon og foreta nødvendig planlegging og koordinering av tiltak. 
 
Skadestedsledelsen (politi/redningstjeneste) må på sin side raskest mulig gi 
melding/informasjon til kommunens kriseledelse i hendelser hvor kommunen blir berørt, 
særlig er dette viktig i saker som kan forventes å bli fokusert i media. 
 
Politiet ivaretar informasjon på skadestedet. Dersom det er mulig inkluderes lensmannen i 
kriseledelsen, og sikrer dermed informasjon fra skadested og kommunikasjon med LRS. 
 

 
2.4.5 

 
Informasjonsberedskap 
 
Målsetting 
Kommunen skal ved kriser kunne informere media, egne ansatte og kommunens 
innbyggere på en effektiv, offensiv og tilfredsstillende måte. Dette skal ivaretas av 
kriseledelsen. 
Alle kommunens pressemeldinger, pressekonferanser og oppslag på hjemmesiden skal 
avklares med eventuell opprettet innsatsledelse med mindre rådmannen bestemmer noe 
annet. 
 
Policy 
Når det oppstår en uønsket hendelse er det behov for tydelig informasjon for å gi et best 
mulig faktagrunnlag som bakgrunn for beslutninger.  Kriseledelsen vi ha nytte av å tenke 
igjennom og avklare følgende problemstillinger 

1. Hvem har ansvar for å håndtere hendelsen? Politi, brann, kommunen, jernbanen, 
vegvesen osv 



2. Hva er kommunens rolle med bakgrunn i denne avklaringen? 
3. Hvem er målgruppe for informasjonen? Unge, gamle, hele befolkningen, spesielle 

grupper, pårørende, ansatte, presse? 
4. Hvilke kanaler/medier kan brukes? Aviser, internett, mail, sosiale medier, sms, 

omsorgspersoner? 
5. Hva ønsker man å oppnå? Handling, beroligende, fakta- oppdatering 

 
Utforming av budskapet. 

1. Hvilken informasjon skal vektlegges,  
2. Hvilke spørsmål vil vår informasjon skape?  
3. Hvilke tema bør unngås eller skal ikke kommenteres? 

 
Organisering 
Ved kriser eller når situasjonen er uoversiktlig kan informasjonstjenesten etableres helt eller 
delvis, eventuelt med en gradvis opptrapping. Dette for å skaffe oversikt over situasjonen og 
være i forkant av et økende informasjonsbehov. Ved spesielle situasjoner kan det bli tale om 
døgndrift. 
I beredskapssammenhenger er det kun godkjent informasjon fra kriseledelsen som skal 
formidles. Dette av hensyn til innbyggernes sikkerhet og håndteringen av krisesituasjonen.  
 
Informasjonstjenesten ved kriser organiseres på følgende måte: 

 
 
 
 

 
 

 
Informasjonsleders ansvar og arbeidsoppgaver 
Utviklingssjefen er kommunens informasjonsleder ved uønskede hendelser.  Ordføreren har 
ansvar for det eksterne informasjonsarbeidet. 
 
Ordførerens informasjonsoppgaver: 

- holde pressekonferanser 
- øvrig kontakt med media 
- bestemmer hvilken type informasjon som skal frigis 
- kontakt med pårørende (kan delegeres til leder for kriseteamet, utviklingssjef eller 

andre i kriseledelsen) 
 
Utviklingssjefens (informasjonsleders) oppgaver: 

- aktivt søke informasjon om krisen og krisens utvikling og formidle dette videre til 
kriseledelsen 

- utøvelse av tilrettelagt (av ordfører eller kriseledelsen) informasjon til media og til 
innbyggerne 

- informasjon til kommunalt ansatte 
- teknisk/praktisk ansvar for tilrettelegging og formidling av informasjon 

 
Informasjonsleder 

 

Presse- og 
informasjonssenter 

 

Publikumstjeneste 
pr telefon/ e-post 

 

Evakuerte- og 
pårørendesenter 

 

Kommunens 
hjemmeside  



- utarbeide detaljert plan for informasjonsoppgaver i en krisesituasjon, herunder 
avklaring av informasjonsleders oppgaver contra enhetsledernes oppgaver, jfr. pkt. 
6.1. 

 
Støttefunksjoner 
For å konkretisere ansvar, oppgaver og forventet utførelse er det utviklet følgende 
støttefunksjoner som rapporterer til informasjonsleder:  

o Presse- og informasjonssenter      
o Publikumstjenesten på telefon, e-post og fremmøte  
o Evakuerte og pårørendesenter (EPS)    

 
Presse- og informasjonssenter 
Kriseledelsen vurderer og avklarer behovet for å etablere presse og informasjonssenter i 
forhold til den aktuelle uønskede hendelsen. 
Informasjonsleder bemanner senteret.   
Følgende er aktuelle: 
Organisasjonssjefen, økonomisjefen, fagansvarlig for plan og miljø, fagansvarlig skog. 
Senteret lokaliseres som hovedregel på herredshuset i 1 etasje i fellesarealet i 
økonomiseksjonen. Dersom krisen / katastrofen har en slik geografisk plassering at det er 
mer hensiktsmessig å etablere seg i andre lokaler, skal kriseledelsen vurdere hvor dette skal 
etableres. 
 
Informasjonssenteret skal sikre følgende: 

o Legge forholdene til rette for media slik at pressen får tilgang til informasjon 
o Sende ut godkjente pressemeldinger og invitere til eventuell pressekonferanser 
o Notere alle henvendelser i egen logg  
o Ta i mot viktige meldinger og bringe disse til journalfører i kriseledelsen 
o Føre oversikt over presserepresentanter som har vært innom pressesenteret  
o Registrere informasjonsbehov på egen flippover 
o Sette opp vaktlister og foreslå bemanning overfor informasjonsleder 

 
Utstyr presse- og informasjonssenter  

o Telefon, PC med internett og skriver 
o Radio, TV, kopimaskin,  
o Sanitær- og bespisningsmuligheter  
o Flippover / tavle til oversikt for viktige meldinger og annet 

 
 
Publikumstjenesten – informasjonsbehandling og drift av avservicetorget 
Servicetorget har kompetanse på å møte publikum. Ved uønskede hendelser legges 
publikumstjenesten til servicetorget.  Rutinene rundt etablering m.v. fremgår at tiltakskort nr 
7.2  Informasjonsbehandling og drift av servicetorget ved uønskede hendelser/kriser.  
 
 
Evakuerte- og pårørendesenter (EPS) 
Etter henvendelse fra politiet kan kommunen etablere EPS.  Det er utarbeidet egne 
prosedyrer for dette som fremgår av tiltakskort nr 7.1, Evakuerte og pårørendesenter. 
 

2.4.6 Gi rapport om situasjonen i kommunen til fylkesmannen og politi 
 



Situasjonsrapport skal sendes fylkesmannen og politi. Det avklares med fylkesmannen i det 
enkelte tilfelle hvor ofte det skal rapporteres. Rapport sendes pr. e-post. 
 

 
2.5 Sekretariat 

 
Sekretariatet fungerer i de perioder kriseledelsen ikke er samlet. 
 
Beredskapskoordinator er leder for sekretariatet. Servicetorgets personale 
inngår i sekretariatet. Servicetorgets leder er sekretariatsleders 
stedfortreder. 
 
Sekretariatet utfører oppgaver i henhold til kriseledelsens bestemmelser, 
herunder informasjonsoppgaver etter utviklingssjefens bestemmelse. 
 
Sekretariatet har dessuten som oppgave å føre logg over aktuelle hendelser 
i forbindelse med situasjonen. Til dette benyttes programmet CIM fra 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
 
Sekretariatet skal også sørge for tilrettelegging av tekniske hjelpemidler, 
kontorlokaler for kriseledelsen. IT avdelingen inngår i servicetorget og 
deltar i arbeidet med å takle den uønskede hendelsen. 

 
 
 
 
2.6 Oppdatering av planverk – øvelser – evaluering – ROS-analyse 

 
Hvis ikke annet er angitt, er beredskapskoordinator ansvarlig for oppgaver 
under pkt. 2.6. Kommuneoverlegen er ansvarlig i forhold til plan for 
smittevern. 
 
Beredskapsplaner og varslingslister oppdateres hvert år innen 01.08. 
 
Beredskapskoordinator har ansvaret for oppdatering av kriseledelsesplanen 
og enhetslederne har tilsvarende ansvar for beredskapsplaner sorterende 
under dem. 
 
Beredskapsrådet skal ha møte en gang i året. 
 
I samarbeid med fylkesmannen utarbeides en øvelsesplan, jfr. pkt. 6.4.  Det 
forutsettes at det hvert år gjennomføres en øvelse i regi av kommunens 
kriseledelse. 
 
Etter alle større håndterte kriser og øvelser avholdes et evalueringsmøte. 
Erfaringer og forbedringspunkter skrives ned og vurderes i tilknytning til 
den påfølgende oppdatering av planverket. 
 
ROS- analyse: Beredskapskoordinator ar ansvarlig for at det blir utarbeidet 
en overordnet ROS-analyse for kommunen. Den overordnede analysen 



skal omfatte uønskede hendelser som krever håndtering av den sentrale 
kriseledelse. Analysen oppdateres hvert andre år, og legges fram til politisk 
behandling en gang i hver valgperiode. 
 
Videre utarbeides det handlingsplan for oppfølging av ros analyser. 
Behovet for oppfølging vurderes gjennom ei risikogradering. Planen 
oppdateres hvert år og legges fram til politisk behandling en gang i hver 
valgperiode. 
 
Kommunalsjefen for helse og omsorg og kommunalsjef for skole og 
oppvekst har overordnet ansvar for at de nødvendige risiko- og 
sårbarhetsanalysene blir utarbeidet i seksjonene. 
Enhetslederne utfører arbeidet med ros-analyser innen eget ansvarsområde. 
Sektor-/enhetsanalysene skal omfatte uønskede hendelser som ordinært 
håndteres av sektoren/enheten selv. 
 
I tilknytning til ROS-analysene skal det utarbeides tiltakskort som 
beskriver prosedyrer for håndtering av de ulike beredskapssituasjoner. 
 
 

 
 
3 ENHETSLEDERNES OPPGAVER OG ANSVAR 
 
 
3.1 Planansvar 
 
Enhetslederne har ansvaret for utarbeiding og oppdatering av beredskapsplaner innen sitt 
oppgavefelt.  
 
Planverket skal omfatte: 

- risiko- og sårbarhetsanalyse m/tiltakskort for uforutsette hendelser/situasjoner 
avgrenset til egen virksomhet 

- krisehåndteringsplan egen virksomhet 
 
Planverket skal oppdateres innen 01.07. hvert år.  
 
Det kommunale kriseteam sorterer i denne sammenheng under enhetsleder for psykisk 
helsevern.  
 
 
3.2 Krisehåndtering 
Mindre uforutsette hendelser og kriser/ulykker som er avgrenset til den enkelte enhet, 
håndteres av den enkelte enhetsleder.  
 
Enhetsleder avgjør om den kommunale ledelse v/rådmannen skal varsles. Rådmannen skal 
alltid varsles hvis der oppstår en situasjon som krever innsats utover hva tjenestens normale 
ressurser kan håndtere. Rådmannen avgjør om den sentrale kriseledelse skal innkalles. 
 



Informasjonsansvaret tilligger den aktuelle enhetsleder såfremt det ikke blir besluttet av 
ordfører/rådmann at kommunens sentrale kriseledelse skal ivareta det. 
 
Enhetsleder har ansvaret for at tiltak mv i en krisesituasjon skjer innen rammen av tildelte 
ordinære budsjettrammer. Rådmannen kan eventuelt gi enhetsleder utvidede økonomiske 
rammer i en krisesituasjon. 
 
 
3.3 Rapportering 
Enhetsleder rapporterer til rådmannen om kriser/ulykker som er håndtert innen enheten, jf 
vedlegg pkt. 5.2. 
 
Ved kriser/ulykker som involverer enheten og som håndteres av den sentrale kriseledelse, 
rapporteres til kriseledelsen etter nærmere avtale med rådmannen. Rapportering kan enten 
skje skriftlig eller ved at enhetsleder innkalles til møte hos kriseledelsen. 
 
3.4 Kriseteamet 
Der er opprettet et eget kriseteam under ledelse av enhetsleder for psykisk helsevern. 
Kriseteamet skal særlig håndtere ivaretaking og oppfølging på det personlige plan av berørte 
personer samt øvrige medisinsk/psykiatriske forhold i forbindelse med ulykker av ulikt slag.  
 
Det er utarbeidet prosedyre for slik krisehåndtering, jfr. vedlegg pkt. 6.2. 
 
Kriseteamet eller deler av dette, møter etter enhetsleders nærmere bestemmelse eller når 
rådmannen ber om det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5  RAPPORTERINGSSKJEMA 

5.1 Loggskjema for aktuelle hendelser  

Dette er en formell kriselogg som føres via nettbasert programvare fra DSB, CIM (Crisis 
issues manager). 

 I Public 360 vil det bli registrert sak. 

 

5.2 Skjema for enhetsleders rapportering til rådmannen 

Det rapporteres fortløpende på egen journal som er tilgjengelig på Webb via kommunens 
hjemmeside. I etterkant av hendelsen sendes det en rapport der følgende inngår: 
 
Dato og klokkeslett for hendelsen? 
Hva skjedde? (Hendelsen beskrives.) 
Forventede konsekvenser av hendelsen slik man så det i startfasen. 
Hvilke mottiltak ble satt inn? 
Beslutningsprosessen, var den effektiv? 
Hvordan ble oppgavene løst? 
Ble tjenesteproduksjonen for befolkningen opprettholdt? 
Ressursdisponeringen, ble det stilt tilstrekkelig med ressurser til disposisjon? 
Koordinering av innsatsen internt og eksternt. 
Uforutsette virkninger? 
Vurdere informasjonsprosess og innhold. 
Skadeomfang og kostnader. 
Forslag til endringer/videreføring? 

 

 

6 VEDLEGG 

6.1 Revisjon av planen 

Planen er revidert 30.01.09 med følgende endringer: 

• 1.3 Kommunens organisasjonskart er oppdatert 
• 2.6 Ros analysene er revidert og vil bli oppdatert hvert 2. år. 
• 2.6 Det er utarbeidet handlingsplan for overordnet ros 
• 4.0 Varslingslistene er oppdatert og utvidet 
• 5.0 Rapporteringsskjema. Nye rutiner er etablert, jf 5.1 og 5.2 
• 6.1 Plan for informasjonsoppgaver er tatt ut fordi dette beskrives i planen punkt 2.4.4 

og punkt 2.4.5 
• 6.1 Nytt punkt 6.1 Revisjon av planen, viser endringene som er gjennomført 
• 6.2 Prosedyre for psykososialt kriseteam er oppdatert 



• 6.3 Innkvarteringskapasitet for flyktningmottak. Dette er tatt ut av planen fordi det 
inngår i plan for helsemessig og sosial beredskap punkt 9. 

• Nytt punkt 6.3 Øvelsesplan (tidligere 6.4). Planen er oppdatert og viser aktivitet for 
2009. 

Planen er revidert 01.02.10 med følgende endringer: 

 Oppdatering av forside 
 Innholdsfortegnelse: Nytt punkt 6.4, Fylkesmannens kontaktliste og nytt punkt 

6.5 Tiltakskort for EPS 
 Punkt 2.1: Avsnitt mht brannsjefs deltakelse i kriseledelsen tatt ut. 
 Punkt 2.4.2: Venneslaheimen og Hægelandsheimen nevnes som EPS 
 Punkt 2.4.5: Kommunens hjemmeside nevnes som informasjonskanal 
 Punkt 2.6: Endring mht revisjon av handlingsplan fra hvert andre år til årlig 

revisjon. 

Planen er revidert 09.09.10 

Etter gjennomført tilsyn fra fylkesmannen har kommunen fulgt opp merknader og foretatt 
endring: 

• Punkt 2.4.5   Informasjonsberedskap, endret. 
• Punkt 4.1      Kommunens kriseledelse, oppdatert i forhold til nyansatt kommunalsjef  
• Punkt 1.3      Nytt organisasjonskart 
• Punkt 7.1-16 Tiltakskortene er overført fra overordnet ros-analyse og samlet i plan for 

kriseledelse.  Det er supplert med nye tiltakskort. 

Planen er ajourført 21.02.11 med følgende endringer: 

- Punkt 4  -  oppdatering av varslingslisten  
- Punkt 6.2- Integrering av prosedyre for kriseteamet i dokumentet 
- Punkt 6.4- Arbeidsoppgaver i 2011 
- Punkt 8  -  Oppdatert kontaktliste 

Planen er ajourført 28.07.11 med følgende endring: 

- Forsiden tilpasset 
- Punkt 4 - Varslingslistene oppdatert 

Planen er ajourført 05.12.11 med følgende endring: 

- Punkt 1.       Omtaler overordnet ros som kilde til planen 
- Punkt 1.1     Supplert med my lov og forskriftshjemmel  
- Punkt 2.6     Presisert at kommuneoverlegen reviderer plan for smittevern 
- Punkt 4       Varslingslisten er oppdatert 
- Punkt 6.2    Kriseteamet.  Oppdatert mht at Humanetisk Forbund også kan delta med 

psykososial støtte ved krisesituasjoner. 
- Punkt 6.3    Øvelsesplanen oppdatert i forhold til 2012 



- Punkt 6.4    Tidslinje med oversikt over aktiviteter er oppdatert for 2012 
- Punkt 7       Tiltakskortene gjennomgått og oppdatert 
- Punkt 7        Punkt 7.15 tiltakskort helse/omsorg og 7.16 tiltakskort skole/barnehage er              

tatt ut fordi de også vises i planene for disse områdene.       
- Generelt      Oppdatert mht nye titler ved organisasjonsendring 

Planen er revidert og godkjent av kommunestyret 27.09.12 
 
Planen er revidert 24.07.13 

- Nytt organisasjonskart er lagt inn 
- Varslingslisten er ajourført 
- Planen sjekket og gjennomgått 

Planen er oppdatert 03.04.14 
- Punkt 1.3  - Organisasjonskart  
- Punkt 4 - Varslingslisten 
- Tiltakskort 7.1 om EPS 
- Punkt 6.4 – Arbeidsoppgaver/tidslinjen 
- Tiltakskort 7.14 - Pandemi  
- Tiltakskort 7.7 - Togulykke  

 
Planen er oppdatert 14.07.14 

- Tiltakskort 7.16: Ressursoversikt 
- Tiltakskort 7.17: Evaluering 
- Varslingslisten 4.1: Ingrid S Konsmo oppført i kriseledelsen. 

 
Planen er oppdatert 02.06.15 

- Varslingsliste: oppdatert med ny kommunalsjef oppvekst + nye enhetsledere for 
psykisk helse og VOMS 

- Oppdatert personell kriseteam med Lars-Otto Nome 
- Oppdatert tiltakskort 7.1 og 7.2 med ny enhetsleder for VOMS 

 
Planen er oppdatert 29.06.15 

- Varslingsliste oppdatert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2 Psykososialt kriseteams prosedyrer 
Revidert :  
04.04.14 T.Steinsland/Ø.Endresen 

Utarbeidet:  21.02.11 
Trygve Steinsland 

Godkjent: 25.07.13 
Finn Bjørn Rørvik 

 

KRISETEAMET – PROSEDYRE FOR KRISEHÅNDTERING 

Mål: 

Tilby innbyggerne i Vennesla hjelp ved kriser etter ekstraordinære hendelser/dødsfall/ulykker etc. 

Beskrivelse: 

Involvert innsatspersonell samles, for eksempel  i legevaktens lokaler, etter den initiale håndtering av 
hendelsen og blir enige om videre prosess.  Det bør som hovedregel tilstrebes en avtale om 
gjennomgang av hendelsen med de involverte sivile i kontortiden samme dag eller dagen etter. 

I kontortiden kontakter legevakten psykiatrisk hjemmesykepleietjeneste som er leder av kriseteamet 
og som vanligvis vil ta seg av saken videre og ev mobilisere mer personell. 

Etter kontortid, frem til kl 23 vil legevakten måtte koordinere det krisearbeidet som ikke kan 
utsettes til dagen etter. Legen må vurdere om det bør forsøkes å kalle inn annen lege til å overta 
vakten i de tilfeller legen selv må tre aktivt inn i krisearbeidet. 

Etter kl 23 og frem til kl 08 er det Kristiansand legevakt som er vakthavende også for Vennesla og 
Iveland kommuner. Det skal ved henvendelser tas opp standardinformasjon på vedlagte 
registreringsskjema som også påføres navn og telefonnummer til en kontaktperson.  Det skal 
informeres om at sakkyndig hjelp i forma av personell vanligvis først tilbys i kontortiden dagen etter. I 
helt spesielle tilfeller kan det være behov for personell også om natten. En slik vurdering må skje 
etter samtale med vakthavende lege i Kristiansand og involvert innsatspersonell på åstedet. 

Se vedlagt registreringsskjema. Ved behov for personell: Se vedlagte liste over aktuelle 
personer/instanser.Ved behov for forsamlingslokale: Se vedlagt liste over lokaler. 

 

REGISTRERINGSSKJEMA 

Melding mottatt av………………………………(Kristiansand eller Vennesla legevakt) 

Hvem melder (navn)………………………………………………………Melders tlf……………………………….. 

Kontaktperson:……………………………………………………………..Kontaktpersons tlf:……………………. 

Meldinger mottatt Kristiansand legevakt sendes Vennesla legevakt telefax nr 38158543 innen kl 08 
neste dag. 

 
Hva har skjedd? 
 
Hvor? 



 
Når? 
 
Antall involvert? 
 
Antall som trenger hjelp? 
 
 
  

 
Behov for personell? 
 
Hastegrad? 
 
(Privat initiativ skal ikke stanses, men støttes etter behov) 
 
 
 

 
Behov for forsamlingslokale? (Se eget ark) 
Hvis ja, oppgi hvilket lokale som er rekvirert, kontaktperson og når det skjedde.  
 

 

PERSONELL 
 

Sted 
 

Telefonnummer 
Psykiatrisk dagsenter 
Trygve Steinsland 
Lars-Otto Nome 

38 13 74 41 / 982 99 781  
Privat 38 11 86 21 / 971 67 474 
Jobb  38 13 74 42 / 995 77 040 

Vennesla og Iveland legevakt 38 15 66 66 / Telefax 38 15 85 43 
Vennesla legesenter 38 15 01 50 / Telefax 38 15 82 81 
Lensmannen i Vennesla og Iveland 38 15 28 50 / 95923615 
Kirkekontoret i Vennesla kommune 
Sogneprest Cato Torsvik  

38 15 00 80 / Telefax 38 15 00 81 
38 15 00 84 / 97 42 34 59 

Filadelfia 
Pastor Gunnar Jeppestøl 
Pastor Geir Stomnås 

38 62 15 74 
Privat 38 15 93 67 
Privat 38 15 42 88 / 974 96 721 

Vennesla Frikirke 
Pastor Arvid Hunemo 

38 15 62 27 
Privat 38139183 

Øvrebø Frikirke 
Pastor Oddvar Hæstad 

38 13 95 35 
Privat 37274507 

Hægeland Frikirke 
Pastor Nils Fredrik Ritsgård 

38 15 33 83 
Privat 970 95 509 

Enhet for hjemmetjeneste og 
rehabilitering 
Anita Nakkestad 

38 15 09 60 / 38 15 09 98 
 
Privat 38 19 83 12 / 952 03 786 



Barnevernet 
Anne Cathrine Hodnemyr 

38 15 23 23 
38 15 23 25 

Humanetisk Forbund 
Wenche Pedersen 

 
90235031 

OKS Venneslakirken 
Per Inge Førde 

 
92 01 18 99 

Normisjon Vennesla bedehus 
Anne Honnemyr 

 
99 39 24 04 

 
Revidert 13.05.15  
 

 

 

FORSAMLINGSLOKALER 

 

Kommunens skoler 

• Kvarstein skole 
• Hunsfoss skole 
• Moseidmoen skole 
• Vennesla skole 
• Vennesla ungdomsskole 
• Samkom skole 
• Skarpengland skole 
• Eikeland skole 

 

Sykehjem 

• Venneslaheimen 
• Hægelandsheimen 

 

Menighetshus 

• Moseidmoen 
• Øvrebø 

 

Vennesla frikirke 

Filadelfia 

Kantina på Herredshuset 



Hjørnet dagsenter 

 

 

6.3 Øvelsesplan 

2012. Kriseledelsen gjennomfører øvelse i september i samarbeid med fylkesmannen og 
helsetilsynet. Tema blir på smitte/epidemi. Enhetene øver etter eget program.  

2013. Kriseledelsen gjennomførte øvelse med tema om kriseteamets oppgaver og organisering 
11.09.13. Den 24.09.14 var kommunen observatør på LRS øvelsen i Mandal.   

2014. Kriseledelsen øvelse 23.09.14. 
 
6.4 Arbeidsoppgaver 2012/13/14  
 
Illustrasjon: Tidslinje med aktiviteter 

Jan 2012 
 
Overordnet ros med handlingsplan 
Sjekkliste til rådmann og fylkesmann 

 Revisjon ros  
Revisjon av kvalitetssystem 

 Revisjon Plan for skole/barnehage 
 Revisjon H/S plan 
 Øvelse i enhetene 

Juli 2012 
 
Sak til kommunestyret om 

- Helhetlig ros 
- Kommunens beredskapsplaner 
- Kommunens kvalitetssystem 

 Øvelse i kriseledelsen 
 Brannøvelse i enheter/seksjoner 
 Sjekkliste til enheter/seksjoner 

 
Jan 2013 

 
Sjekkliste til rådmann og fylkesmann 

   Revisjon Plan for kriseledelse 
Revisjon H/S plan 

 Revisjon kvalitetssystem 
 Øvelse i enhetene 
  

 
Juli 2013 

 
Øvelse i kriseledelsen 

 Brannøvelsen i enheter/seksjoner 
 Sjekkliste til enheter/seksjoner 
  



 2014 

Januar: Sjekkliste til rådmann og 
fylkesmann 
September: Øvelse i kriseledelsen 
23.09.14 
Desember: Sjekkliste til enheter og 
seksjoner 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 - Evakuerte- og pårørendesenter (Eps)  

 
Ved store uønskede hendelser kan kommunens kriseledelse etablere senteret etter initiativ 
fra politiet. Eps har to funksjoner: Sikre de evakuerte en forsvarlig forpleining 
Imøtekomme pårørendes behov for informasjon innen rammen for taushetsplikten 

  
Uønsket  

  hendelse 
Krisesituasjon med fysiske skader på mennesker og/eller 
bygninger/infrastruktur. 

Konsekvenser ved 
at hendelsen skjer 

 
 

Et umiddelbart behov for et trygt oppholdssted for de som rammes og et 
sted der berørte personer kan henvende seg. -  Innledningsvis uklarhet 
mht hvem og hva som er omfattet/rammet av krisesituasjonen.  - Stort 
informasjonsbehov som følge av dette. 

Hvilke forberedelser  
er gjort? 

 
 
 

1. Aktuelle lokaliseringer: Venneslaheimen omsorgssenter, 
Hægelandsheimen omsorgssenter brukes primært. (Alternative 
løsninger: Venneslatunet, Skarpengland skole, Kvarstein skole, 
Vennesla ungdomsskole.   

2. Aktuelle ansvarlige personer for etablering av lokaler: Ann-
Cathrin Ruenes, 95818753, Anita Åsan 91838938, (Ved 
alternativ løsning: Anita Nakkestad 98299734, Anne Marie R. 
Hagen 99324778, Olav Aas-Lyngby 95927095, Eivind Tellefsen 
98299859.) Fra helse og omsorgssjefen er Dagne Robstad 
ressursperson ved etablering/drift 38137364/92889280. 

3. Aktuelle pers. til å bemanne senteret fremgår av virksomhetens 
varslingsliste, jf enhetens tiltakskort til plan for helsemessig og 
sosial beredskap eller virksomhetens personelloversikt.  

4. Aktuelle ansvarlige personer for oppkobling av IKT: Hans Petter 
Furuborg 98299708, Frank Aavitsland 98299712, Kristin 
Viksnes 98299710, Eric Larsen 92287580. 

5. Kommunens heldøgns virksomheter kan ta imot følgende 
dersom de ikke selv er rammet av hendelsen: Venneslaheimen 
20 personer, Venneslatunet 10 personer Hægelandsheimen 10 
personer. Enhetslederne organiserer. 

6. Videre har kommunen avtale med Knutepunktet om mottak.  
Helse og omsorgssjefen organiserer dette. 

Hvilke tiltak skal  Helse og omsorgssjefen effektuerer ovenfor nevnte og informerer 



iverksettes hvis den 
uønskede 
hendelsen skjer? 

 
 
 
 
 
 
 

befolkningen på hjemmeside og gjennom radio m.v. 
Politiet har det overordnede informasjonsansvaret ved hendelsen og 
inngår i bemanningen på senteret. 
Registrering av pårørende og evakuerte foretas på politiets skjema.  
Disse er sendt til enhetene. 
Et sentralt og viktig spørsmål vil være hvor de evakuerte befinner seg.  
Det er politiet som har ansvar for å avklare dette. 
I forlengelsen av dette yter kommunens personell service innenfor 
rammen av norsk helselovgivning. 
Ved alvorlige hendelser som medfører dødsfall, vil det være behov for å 
legge til rette for at evakuerte og pårørende kan tilbys adskilte 
oppholdsrom. Driftsansvarlig etablerer et serveringstilbud. 

 
Utarbeidet:25.05.09 Kristin E. Robstad/HT Nicolaisen 
Revidert: 03.04.14  HT Nicolaisen   Revideres innen: 01.07.15 
 
7.2 - Tiltakskort – informasjonsbehandling og drift av servicetorget ved 
uønskede hendelser/kriser 
 
Ved større kriser vil kommunen bli gjenstand for en betydelig økning i antall henvendelser.  Tiltakskortet gjelder i 
følgende situasjoner: 

1. Drift av servicetorget når kriseledelsen er samlet 
2. Etablering av avlastende drift i servicetorget når en kommunal enhet som følge av en uønsket hendelse, har 

behov for det.  Kriseledelsen tar denne avgjørelsen. Det legges raskt ut kontaktinformasjon på kommunens 
hjemmeside/øvrige sosiale medier. 

 
Viktige meldinger 
 
 

Inn- og utgående meldinger som angår krisen skal leveres som papirkopi til journalføring 
i kriserommet i sal 2 på Herredshuset, alternativt som e-post, jfr. adresse nedenfor. 

E-post og internett 
 

Kommunens kanaler blir kontinuerlig sjekket for nye meldinger når 
kriseledelse/sekretariat er samlet 

• beredskap@vennesla.kommune.no 
• www.vennesla.kommune.no 
• facebook.com 

Evakuerte- og      
pårørende senter  
(Eps) 

Ved spørsmål vedr. Eps, kontaktes: 
Venneslaheimen omsorgssenter   -  Tlf: 381 50960   Fax: 381 59120 
              Ann-Cathrin.Ruenes@vennesla.kommune.no 
Hægelandsheimen omsorgssenter - Tlf: 38151050/052 

• anita.aasan@vennesla.kommune.no 
Kriselogg Loggføring skjer via CIM.   

Sekretariatet tar papirutskrift hver time.   
Dersom IT ikke kan benyttes, føres loggen manuelt. 

Journalføring Dette foretas fortløpende i Public etter at dokumentet er behandlet i kriseledelsen. 

Bemanning i 
servicetorget 

Mottak:  
• Beate Fjellestad,  
• Kjersti Simonstad,  
• Arne Strandberg,  
• Leif Sakariassen 

Telefon:  
• Britt Pedersen,  
• Marit Castle,  
• Kristin Nilsen. 

Loggføring:  
• Jorunn Hansen,  

mailto:beredskap@vennesla.kommune.no
http://www.vennesla.kommune.no/
mailto:Ann-Cathrin.Ruenes@vennesla.kommune.no
mailto:anita.aasan@vennesla.kommune.no


• Liv Karin Leland,  
• Kristin Flåt Viksnes 

Journalføring:  
• Rebecca M. Wehus 

Publisering på nett:  
• Liv Karin Leland,  
• Kristin Flåt Viksnes  
• Hilde H. Langeid(kun facebook) 

Tilrettelegge 
møtelokaler, rom 
for 
pressekonferanser 

Kriseledelsen har tilhold i Sal 2, evt. ordførers kontor. 
Eventuelle pressekonferanser holdes her eller i kommunestyresalen 
Nødvendig TLF og IT-nettverk/utstyr settes opp av: 
Frank Aavitsland, Eric Larsen, Hans Petter Furuborg. Utstyr og detaljert oppsett finnes i 
nederste skuff  i det blå skapet på Eric Larsen sitt kontor. 

      Vennesla 08.05.09             Leder av servicetorget Kristin Flåt Viksnes 982 99 710 
      Revidert 20.08.13  KFV/HPF/HTN 
      Revideres innen 20.08.15     
7.3 - Tiltakskort for tele/kommunikasjonsbrudd 
 

 
Beskrivelse av 
uønsket  

  hendelse 

 
Jf overordnet ros 1.3  
Tele/kommunikasjonsbrudd 
Brudd på fiberkabel pga. arbeidsuhell eller sabotasje 

 
Konsekvenser ved 
at hendelsen skjer 

 
 
 

Ved brudd inn til Herredshus –  
- epost/Internett ute av drift,  
- alle alarmer ute av drift,  
- styring av varme/ventilasjon ute av drift. 
- Mye datakommunikasjon internt i kommunen ute av drift,  
- IP-telefoni + utskutte LIM-er(enheter) er avhengig av 

hovedsentralen. 
Ved brudd til en enhet – blir kun denne enheten berørt, og mister all 
kommunikasjon mot Herredshuset. Mangler all tale kommunikasjon.  
 
Sikkerheten i helse- og sosialtjenesten påvirkes som følge av redusert 
informasjon og svekket beslutningsgrunnlag. Sentralbord ute av drift. 
 

 
Hvilke 
forberedelser  
er gjort? 

 
 
 

Det er utarbeidet risikoanalyse og tiltakskort. 
• Serviceavtaler (TDC) på leid fiber – rettes neste dag 
• Serviceavtaler på noe vitalt utstyr – arbeid/deler innen 4 timer 
• Mobiltelefoner/nettbrett kan kobles direkte mot Internett – 

ivaretar nett-tilgangen ved fiberbrudd. 

Hvilke tiltak skal  
iverksettes hvis 
den uønskede 
hendelsen skjer? 

 
 
 
 
 
 
 

Avhenger av situasjonen 
Arbeidsuhell – brudd på datalinje. Dette vil raskt vise seg.  
IKT-avdelingen ringer reparatør.  

• Hans Petter Furuborg  -  982 99 708,  
• Frank Aavitsland – 982 99 712   
• Eric Larsen – 922 87 580  

Leverandør av teletjeneste kontaktes for feilsøk/feilretting - Telenor tlf. 
05000.  
 
Dataen ligger lagret på datarom, så den vil være tilgjengelig for oppslag 
og utskrift. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Rådmannen tlf. 911 07 509 - informeres av IT ansvarlig 
Rådmannen kaller inn ledergruppa for å kartlegge konsekvensene. 
Ledergruppa avklarer alternative mottiltak, kommunikasjonsformer, 
rapporteringsform og formidler til enhetsledere. 
Befolkningen informeres over lokalradio  

- Radio Loland - 381 39600,  
- NRK - 381 21212 

Servicetorget v/Liv Karin Leland – 918 29 375 eller Kristin Flåt Viksnes 
– 982 99 710 legger ut melding på hjemmeside/sosiale media. 

  
 
 Utarbeidet 26.08.10 av Kristin Flåt Viksnes, Hans Petter Furuborg 
 Revidert 20.08.13 KFV/HPF//HTN 

 Revideres innen 01.09.15 
 

7.4 - Tiltakskort når IT anlegget er ute av drift >12 t   
 

 
Beskrivelse av 
uønsket  
hendelse 

 
 

 
Jf overordnet ros 1.1  
Ansatte får ikke nødvendig informasjon fra fagprogrammer og 
hindres i rapportering. 
 
Innbyggerne kan ikke gjøre seg nytte av info på hjemmesida 

 
Konsekvenser ved 
at hendelsen skjer 

 
 

 
Konsekvensene vil være kritisk for pleie og omsorg, 
informasjonsmangel og svekket beslutningsgrunnlag. 
 
Uten kartverk får enhet for teknisk problem med graving, m.v. 
 

 
Hvilke 
forberedelser  
er gjort? 

 

 
Det tas backup hvert døgn. Denne oppbevares på 
Voksenopplæringen utenfor Herredshuset 

 
Hvilke tiltak skal  
iverksettes hvis 
den uønskede 
hendelsen skjer? 

 
 
 
 
 
 
 

Kartlegge årsak.  
• Hans Petter Furuborg -  982 99 708 
• Frank Aavitsland – 982 99 712   
• Eric Larsen – 922 87 580  

IT har oversikt over alle leverandørene, og kontakter disse slik at 
feilsøking kan gjennomføres. 
Rådmannen - tlf  91107509 informeres av IT ansvarlig 
Rådmannen kaller inn ledergruppa for å kartlegge konsekvensene, 
og sette inn mottiltak. 
 
Ledergruppa avklarer alternative kommunikasjonsform, 
rapporteringsform og formidler til enhetsledere. 



 
 
 

Befolkningen informeres over lokalradio,  
• Radio Loland - 38139600,  
• NRK - 38121212 

Servicetorget ved Liv Karin Leland/Kristin F. Viksnes legger ut 
melding på internett/sosial medier. 
Enhetene bruker tilgjengelige opplysninger på papir. 
Enhetene kan gjøre avtale med IT om alternativ tilgang dersom det 
er mulig. 

  
Utarbeidet 28.07.10 Hans Petter Furuborg/HTN     
Revidert 24.11.11 KFV/HTN 

     Revideres innen 01.09.15  
7.5 - Tiltakskort ved svikt i vannforsyning      

 
 

Beskrivelse av 
uønsket  
hendelse 

 
 
 

 
Jf overordnet ros 9.1, 9.2, 9.3 
Hendelsen oppstår som følge av ledningsbrudd eller svikt i 
strømforsyningen, eller ved forurensing av kjemiske utslipp, eller 
bakteriell forurensing. 
 

 
Konsekvenser ved 
at hendelsen skjer 

 
 
 

 
Innbyggerne mister vannet 
Helseinstitusjoner, hjemmetjenester, barnehager, skoler og 
kommunehelsetjenesten rammes sterkt. 

 
Hvilke 
forberedelser  
er gjort? 

 
 
 

 
Det er etablert vannverksvakt og kameraovervåking av Vennesla 
vannbehandlingsanlegg. 
Oppdatert ros og beredskapsplan for vannverket, 28.07.10. 
Det er avtale med KBR om bruk av bil til vannkjøring ved behov.  
Det er vanndunker lagret på VEF`s lokaler på Steinsfossen. 
Det arbeides med gjensidig avtale om vannlevering med Krs i 
kriser. 
 

 
Hvilke tiltak skal  
iverksettes hvis 
den uønskede 
hendelsen skjer? 

 
 
 
 
 
 
 

Vannverksvakta kontaktets på tlf 91340911.  Årsaken klarlegges. 
Gravemelding sendes og mottiltak settes i verk. 
Arne Vatne varsles på tlf  98294304 evt Aslak Wegge på tlf  
95836756. Når omfanget er kjent informeres det på kommunens 
hjemmeside. Rådmannen vurderer å sammenkalle kriseteamet. 
Det gjøres særskilte behovsvurderinger i forhold til barnehage, 
skole, og institusjoner som får prioritert leveranse etter behov. 
Når skaden varer mer enn 8 timer kjører kommunen ut vann til 
innbyggerne med KBR`s bil. Vanndunker plasseres ut. 
Ved strømmangel kan nettet trykkforsterkes med hjelp av 
brannpumpe og aggregat. Det er egen beredskapsplan for dette. 
Arne Vatne varsler kommuneoverlege Per Kjetil Dalane på tlf 



 
 
 

91563885 som igjen varsler Mattilsynet på tlf 06040 dersom 
situasjonen varer over 8 t.  
Rådmannen varsler fylkesberedskapssjefen på tlf 95136846. 
Ved bakterieforurensing gis det pålegg om koking av vannet.  
Dette gjøres av kommuneoverlegen i samråd med Mattilsynet og 
enhetsleder. 
De neste tiltakene vil være kloring av ledningsnettet i henhold til 
Norvars datablad nr 39 utv. 

 
Utarbeidet:29.07.10 Arne Vatne, HT Nicolaisen 
Revidert: 02.09.13 AV/HTN 
Revideres innen 01.09.15 
  
 

 
7.6 - Svikt i kloakkanlegget      

 
 

Beskrivelse av 
uønsket  
hendelse 

 

Jf overordnet ros 9.4 og 9.5 
1. Dette inntreffer ved strømbrudd 
2. Pumpesvikt 
3. Tiltetting/brudd i rør 

 
 

Konsekvenser ved 
at hendelsen skjer 

 
 

Punkt 1-2 – kloakk vil gå i elv, Otra, Engelandsåna, 
Eikelandsvannet og Rugåna. Badevann forurenses og stenges 
Punkt 3 – tilbakeslag i hus, skade. 
 
 

 
Hvilke 
forberedelser  
er gjort? 

 
 
 

Enheten har foretatt risikovurdering med detaljerte løsninger 
For følgende: 

- renseanlegg 
- pumpestasjoner 
- ledningsnett, 
- oppbevares i enheten 

Innen 31.12.10 lages det tiltak mot biologisk og kjemisk 
helsefarlige stoffer. 
Det tas jevnlig badevannsprøver i sommerferien. 

 
Hvilke tiltak skal  
iverksettes hvis 
den uønskede 
hendelsen skjer? 

 
 
 
 
 
 

 
Jf vedlagte oversikter mht. 

- Homstean 
- Nedre Vennesla 
- Skarpengland 
- Hægeland 

Disse oppdateres innen 31.12.10 
Når det går i overløp mer enn 24 timer varsler enhetsleder  
rådmannen som videre varsler miljøvernavdelingen hos 
fylkesmannen. 
 
Innbyggerne informeres via hjemmeside og  evt ved behov media. 

 



 Utarbeidet 29.07.10 Arne Vatne, HT Nicolaisen    
 Revidert 02.09.13 AV/HTN 

Revideres innen 01.09.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.7 - Togulykke      
  

 
 

Beskrivelse av 
uønsket  
hendelse 

 
 
 

Jf overordnet ros 3.2 
Toget sporer av som følge av skade på skinnegangen. Dette 
resulterer i: 

1. Personskader  
2. Uforsvarlig plassering av farlig gods som medfører fare for 

personer på toget og for sivilbefolkningen i området 

 
Konsekvenser ved 
at hendelsen skjer 

 
 
 

Mht punkt 1 
Alvorlig skadde ev drepte passasjerer. Banen stenges 
Mht punkt 2 
Lekkasje av kjemikalier i vassdrag, forurensing, ev. lekkasje av 
gass som medfører stor helsefare for befolkningen i området rundt. 
 

 
Hvilke 
forberedelser  
er gjort? 

 
 

Kommunen har 01.04.14 mottatt oppdatert beredskapsplan fra 
Jernbaneverket.  
NSB og operatører på linja har egne ros analyser og tiltak  
Ros-analyse og tiltakskort utarbeidet i kommunen. 
Det gjennomføres øvelse 

 
Hvilke tiltak skal  
iverksettes hvis 
den uønskede 
hendelsen skjer? 

 
 
 
 
 
 
 

Planverk fra Jernbaneverket som eier linjetraseen benyttes som 
grunnlag for samhandling. 
Se punkt 4.5 foran kommunens beredskapsplan mht nødvendig 
kontaktinformasjon 

1. Ved personskade: Ulykka varsles av NSB som varsler 
AMK som aktiverer ambulanse og politi. Politiet er 
skadestedsleder. Kommunen etablerer kriseledelsen. Ved 
behov etableres EPS, jf eget tiltakskort. Samhandler med 
politiet om ev evakuering. Vurderer ev behov for 
informasjon til innbyggere via hjemmesida. 

2. Ved akutt forurensing: Politiet er skadestedsleder. KBR vil 
involveres fra AMK. Kriseledelsen etableres. EPS og 



 
 
 

informasjon til publikum vurderes fortløpende.  
Miljøvernansvarlig Erik Aarestad, tlf 91599947, ev. Rune 
Iveland, tlf.  90878202, involveres ved fare for forurensing. 

 
 

 
  

Utarbeidet 29.07.10 Aslak Wegge, HT Nicolaisen    
 Revidert 03.04.14 AW/HTN 

Revideres innen 01.09.15 
 
 
 
 
 

 
7.8 - Stor trafikkulykke      
  

 
 

Beskrivelse av 
uønsket  
hendelse 

 

 
Jf overordnet ros 3.5 
Ulykke der personbiler evt vogntog er involvert. 

 
Konsekvenser ved 
at hendelsen skjer 

 
 
 

 
En eller flere hardt skadde og personer som er omkommet. 
Vegen stenges midlertidig. 
Stor pågang fra medier 
 

 
Hvilke 
forberedelser  
er gjort? 

 

 
Det er utarbeidet ros og tiltakskort. 
KBR har redningsutstyr lokalisert i Vennesla 
 

 
Hvilke tiltak skal  
iverksettes hvis 
den uønskede 
hendelsen skjer? 

 
 
 
 
 

 
Ulykka varsles til AMK som involverer KBR, Politi og ambulanse. 
Kriseledelsen etableres og kriseteamet ved Trygve Steinsland 
involveres tlf 98299781. 
Ved behov etableres EPS jf eget tiltakskort 
 

 
  

Dato utarbeidet 29.07.10 Aslak Wegge, HT Nicolaisen   
 Revidert 26.08.13 AW/HTN 



Revideres innen 26.08.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.9 - Overslag i elveleie fra kraftverk      
 

 
 

Beskrivelse av 
uønsket  
hendelse 

 

Jf overordnet ros 5.3 
Elveleiet ved Steinsfossen kraftstasjon er et populært område for 
friluftsliv.  En brå vannstandsøkning vil være en trussel for liv og 
helse for de som oppholder seg i området.  

 
Konsekvenser ved 
at hendelsen skjer 

 
 
 

 
Kraftproduksjonen stanser.  Store vannmengder ledes utenom 
turbinene og inn i elveleiet.  Mennesker som oppholder seg på 
stedet blir skadet eller omkommer som følge av dette. 
 

 
Hvilke 
forberedelser  
er gjort? 

 

 
Kraftverket har vedlikeholds og driftsrutiner som motvirker at 
dette skjer. 
Området er skiltet med advarsler 
 
 

 
Hvilke tiltak skal  
iverksettes hvis 
den uønskede 
hendelsen skjer? 

 
 
 
 
 
 
 

Politiet er skadestedsleder 
Kommunen bidrar evt med tilbud om kriseteam. 
Dersom mange rammes vil kommunen kunne etablere EPS. 
Det vurderes hvilke informasjonstiltak som må settes i verk ut fra 
hvert enkelt tilfelle. 
Kontaktpersoner i Agder Energi: 
Roald Tjorteland, driftsleder i Vennesla tlf 99238717 
Torleif Nesland, beredskapsleder tlf 91174808. 
Ole Morten Egeland, vassdragsansvarlig, tlf 90910269 

 
  

Utarbeidet 29.07.10 Aslak Wegge, HT Nicolaisen   



Revidert 26.08.13 AW/HTN 
 Revideres innen 26.08.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.10 - Skogbrann – forberedelser og varsling 
 
  

Beskrivelse av 
uønsket  
hendelse 

 
Jf overordnet ros 8 
Stor skogbrann 

 
Konsekvenser 
ved at 
hendelsen 
skjer 

 

 
Økonomiske verdier går tapt 
Fare for at brannen kommer ut av kontroll og medfører skade på 
dyreliv, mennesker og bygninger. 
Bekymring, frykt blant befolkningen. 
Stor etterspørsel etter informasjon med mediepågang. 

 
Hvilke 
forberedelser  
er gjort? 

 

 
• Fagansvarlig skogbruk henger hver vår opp skogbrannplakater 

på aktuelle steder, ved utfartsområder, turstier, 
informasjonstavler og lignende. 

• I skogbrannsesongen er ”Skogbrannindeksen” tilgjengelig på 
brannvesenets hjemmeside: www.kbr.no 

• Fagansvarlig skogbruk holder seg oppdatert på denne og 
informerer ved behov rådmannen på tlf 911 07 509 

• Brannsjefen informerer ved behov befolkningen gjennom 
lokalpressen om skogbrannfaren og påpeker forbudet mot åpen 
ild i skog og mark i perioden 15.04 til 15.09. 

• Brannsjefen informerer fagansvarlig skogbruk og AT-Skog 
/andre skogsentreprenører om eventuelt forbud mot hogst m.m. 

• Brannsjefen har myndighet til å stoppe farlig drift når 
skogbrannindeksen er høy. Anvendelse av denne hjemmelen 
vurderes fortløpende, 



 
Hvilke tiltak 
skal  
iverksettes 
hvis den 
uønskede 
hendelsen 
skjer? 

 

 
• Ved større hendelser informerer brannsjefen rådmannen på tlf 

911 07 509. 
• Rådmannen kontakter fagansvarlig skogbruk på tlf 908 78 202 
• Fagansvarlig skogbruk bidrar med lokalkunnskap og 

informasjon til aktuelle grunneiere / AT Skog / entreprenører. 
• Rådmannen varsler ved behov til fylkesberedskapssjefen på tlf 

951 36 846 
• Fylkesberedskapssjefen kan bidra til å avklare om det er fare 

for at vitale installasjoner mht samfunnssikkerhet innen el-
forsyning, telekommunikasjon og samferdsel rammes 

• Rådmannen avklarer om det er behov for å etablere en 
kommunal kriseledelse 

 
Tiltakskortet er utarbeidet i et samarbeid mellom brannsjef Per Stølan, fylkesberedskapssjef 
Yngve Årøy, fagansvarlig skogbruk i Vennesla Rune Iveland, rådmann Svein Skisland og 
beredskapskoordinator Hans-Thomas Nicolaisen. 

 
Utarbeidet 15.04.09 Svein Skisland, HT Nicolaisen 
Revidert 23.08.13 Rune Iveland/HT Nicolaisen                          Revideres innen 31.08.15 
7.11 - Tiltakskort – forurensing av Otra    
  

Beskrivelse av 
uønsket  

  hendelse 

FORURENSING AV OTRA, jf overordnet ros 11.1 
Utslipp i elva eller sidevassdrag 
Lekkasje fra industrien, lekkasje fra kloakknettet 

  Konsekvenser ved at  
hendelsen skjer 

Fiskedød 
Helsefarlig vann 

Hvilke forberedelser  
er gjort? 

 

Internkontroll i industrien og i kommunen. 
Ekstern kontroll med tilsyn  
Lokal beredskapsplan er utarbeidet 
Felles beredskapsgruppe i nedre Otra er etablert. 
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (IUA) 

Hvilke tiltak skal  
iverksettes hvis den 
uønskede hendelsen 
skjer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kriseledelsen settes. 
Hendelsen varsles på nødnummer 110 
Tiltak settes inn i henhold til den kommunale beredskapsplanen for nedre Otra. 
Beredskapsgruppen aktiveres fra 110. 
Operativ gruppe, varslingsliste: 

- Steven Philip, Vennesla, 38156476/41625742 
- Svein Urdal, Vennesla 38156187/91551910 
- Jostein Mosby, Kristiansand 38118334/95781572 

Oppgaver: 
- Rykke ut, sikre dokumentasjon, vannprøver, biologisk materiale, 

bevissikring etter avtale med lokalt politi 
- I samråd med lokal brannsjef iverksette tiltak for å begrense skader. 

Faglig gruppe, varslingsliste: 
- Trond Johanson, Naturforvalter, Park, Kristiansand kommune 

38075169/91552835 
- Eivind Hellerslien, Vassdragsforvalter, Miljøvernavd. Fylkesmannen. 

38176680/90924260 
- Eirik Aarrestad, Plan- og miljøvernrådgiver, Vennesla kommune.  

38137339, 91599947, pr 38096138 
Oppgaver: 

- Tiltak for å begrense skadeomfang ved en gitt hendelse. 
- Råd om oppgradering fra nivå 1 til nivå 2. 



 
 

Ut fra forurensingssituasjonen avklarer man den videre innsatsen i forhold til 4 
nivå: 

- Nivå 1, forurenser (dersom den er kjent) er ansvarlig for å iverksette 
tiltak. 

- Nivå 2, forurensingen er slik at kommunen ved brannvesenet, (v 
havnevesenet ved sjøen), er ansvarlig for å iverksette og avslutte 
innsats. Nivå 2 kan også brukes der forurenser er ukjent. 

- Nivå 3, forurensingen er slik at det interkommunale aksjonsutvalget 
(IUA) på anmodning fra berørte kommuner overtar innsatsansvaret. 

- Nivå 4, Forurensingen er slik at Kystverket, på anmodning fra det 
interkommunale aksjonsutvalget, overtar innsatsansvaret. Tlf 
Kystverket i Horten 33034800. 

- Kystverket stiller garanti etter bestemte kriterier datert 12.09.08 for 
offentlige utlegg ved aksjoner. 

Andre aktuelle kontaktpersoner: 
- Dag Sørensen, brannsjef Vennesla 98293768/38157226 
- Terje Hansen, brannsjef Kristiansand 38079556 
- Tomas Homme, politibetjent, Vennesla, 95923615/38152850 

               Steinar Sunde, Miljøkoordinator Agder Politi Søgne,   
               92600201, 38136000 

        
Utarbeidet 2008 Sigmund Unander 
Revidert 02.09.13 Eirik Aarrestad 
Revideres innen 01.09.15 

 
7.12 - Tiltakskort – langvarig strømbrudd     

 
Beskrivelse av 
uønsket  

  hendelse 

Jf overordnet ros 4.1 
Defineres som strømbrudd over 8 timer. 

 
Konsekvenser ved at 
hendelsen skjer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konsekvensene vil være store og utfordrende i vinterhalvåret. Det er mest 
sannsynlig at den uønskede hendelsen finner sted vinterstid. Analysen legger 
dette til grunn. 

 Skoler og barnehager stenges 
 Kontorarbeidsplassene på herredshuset stenges 
 Hjemmetjenestens brukere vil være utsatt for helseskade som følge 

av at innetemperaturen senkes i husstander som ikke har vedfyring. 
 Produksjonsstans og økonomiske tap i industrien 
 Stor pågang fra innbyggere/næringsliv som ønsker informasjon. 
 Handelsnæringen får verditap på frossenvarer. 
 Vannforsyning og kloakkanlegg kan falle ut. 
 Telefoni og edb-basert kommunikasjon vil bortfalle 
 Det mobile nettverket vil ventelig bli svekket, men vil i noen grad 

kunne benyttes. 
 Fare for frostskader og vannlekkasjer. 

 
Hvilke forberedelser  
er gjort? 

 
 Det er gjort avtale med AE om leveranse til prioriterte virksomheter. 
 Hjemmetjenesten skal på forhånd ha oversikt over sårbare brukere som 

er avhengige av strøm til fyring. 
 Det er nødstrømsaggregater ved Venneslaheimen, Hægelandsheimen 

og Venneslatunet. 
 Mat produseres på gasskomfyr på Hovedkjøkkenet på VH 
 Mht informasjon er kommunens hjemmeside lagt på en server som har 

prioritet ved strømbrudd. 



 
Hvilke tiltak skal  
iverksettes hvis den 
uønskede hendelsen 
skjer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Situasjonen vil være uoversiktlig.  Kriseledelsen samles, jf 

varslingslisten i planen, 
 Varsling til AE Nett tlf 38607200/38607170 
 Mht kontakt med kriseledelsen i AE, beredskapsleder Vidar Jakobsen 

tlf 90910264 eller kontaktperson for Vennesla Syvert Haugland tlf 
91186460. 

 Klarlegge konsekvens mht utfall av vannverk og 
kloakkpumpestasjoner.  Enhetsleder har oversikt. 

 Klarlegge konsekvenser for brukere i hjemmetjenesten. Enhetsleder i 
Hægeland og enhetsleder i Vennesla har oversikt. 

 Etablere alternativt oppholdssted på Hægelandsheimen og 
Venneslaheimen for brukere av omsorgstjenestene som trenger det. 

 Etablere kontakt og informasjonssenter på Herredshuset. 
 Kriseledelsen informerer fylkesmannen om situasjonen og avklarer 

behovet for ekstern assistanse. 

 
 Utarbeidet 30.10.08 HT Nicolaisen 

Revidert 02.09.13 HTN 
Revideres innen 01.09.15 
 

 
 
7.13 Tiltakskort ved selvmordsituasjoner    
  
 

 
 

Beskrivelse av 
aktuell situasjon 

 

Jf overordnet ros 12.3 
- Oppfølging av ungdom som gir uttrykk for tanker om å ta 

sitt liv 
- Oppfølging av ansatt som har vært i situasjon der ungdom 

har prøvd å ta sitt liv 
- Oppfølging av voksne som gir uttrykk for tanker om at de 

vil ta sitt liv 
- Oppfølging av ansatt som har opplevd 

selvskading/selvmordsforsøk hos bruker 
 

 
Konsekvenser ved 
at hendelsen skjer 

 
 
 

 
Jf vedlegg 
 

 
Hvilke 
forberedelser  
er gjort? 

 

 
Jf vedlegg 
 
 

 
Hvilke tiltak skal  
iverksettes hvis 

 
Jf vedlegg 



den uønskede 
hendelsen skjer? 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Utarbeidet 30.07.10 Anita Nakkestad, HT Nicolaisen 
 Revidert 26.08.13 AN/HTN 
 Revideres innen 26.08.15 AN/HTN 

 
 
 
 
 
 
 
Oppfølging av ansatt som har vært i situasjon der ungdom har prøvd å 
ta sitt liv      

 
Oppfølging av tjenesteutøver i Vennesla kommune som har vært i situasjoner der 
ungdom har prøvd å ta livet sitt eller har begått selvmord. 
 

Beskrivelse av 
uønsket  

  hendelse 

Tjenesteutøver /lærer som: 
• finner ungdom/ elev som har begått selvmord, eller  
• har elev/ ungdom som har begått selvmord. 

 
 
Konsekvenser ved at 
hendelsen skjer 

Krisereaksjon, kaos, traumatisk opplevelse  
Trenger hjelp til å bearbeide opplevelsen, sorg og skyldfølelse. 
 

Hvilke 
forberedelser  
er gjort? 

 

Utarbeide prosedyre, HMS prosedyre, når ansatt finner elev/ ungdom 
som har begått selvmord 
Utarbeidet plan for ”brå død”. Det gjøres ved alle skolene og 
barnehagene i kommunen. 
Kursing / opplæring i selvmordsforebyggende arbeid.  
Flest mulig får gå på Vivat kurset, førstehjelp ved selvmordsfare. 
Samarbeid med RVTS ved kurs og opplæring. 



hvilke tiltak skal  
iverksettes hvis den 
uønskede 
hendelsen skjer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finner en elev/ ungdom som har tatt selvmord 
• Tilkall hjelp. Ring nødnummer 113 
• Legevakta kontaktes. Politiet kontaktes 
• Stedet skjermes 
• Enhetsleder/ nærmeste leder informeres.  
• Pårørende kontaktes 
• Kriseteamet ved enhetsleder i psykisk helse kontaktes og setter 

i gang koordinering av tiltak 
• Plan ved ”brå død” iverksettes. 

 
Har elev som har begått selvmord 

• Enhetsleder informeres 
• Kriseteamet ved enhetsleder i psykisk helse kontaktes og setter 

i gang koordinering av tiltak. 
• Plan ved brå død iverksettes. 
• Ungdommens nettverk informeres 

 
Oppfølging av den enkelte ansatte 

• Enhetsleder/ leder har ansvaret for videre oppfølging 
• Har hyppig kontakt med ansatt. 
• Sørger for at kriseteamet kontaktes for videre oppfølging ved 

samtaler. 
• Enhetsleder informerer ansatte om hendelsen for å forebygge 

rykter. 
 
       Utarbeidet: 30.07.10  Anita Nakkestad 

Revidert 26.08.13    Revideres innen: 26.08.15 AN/HTN 
 
 
 
 
Oppfølging av ungdom som gir uttrykk for tanker om å ta sitt liv  
 
Dette er en prosedyre som gjelder når ungdommen tar kontakt med kommunale tjenester i 
kommunen og gir uttrykk for ønsket om å ta sitt eget liv. Prosedyrer gjelder også når en blir 
usikker, gjennom samtale, på om der er fare for selvmord.  

 
 

Beskrivelse av 
uønsket  

  hendelse 

 
Ungdom gir uttrykk/ hentyder at hun/han tenker å ta livet sitt. 
 

Konsekvenser ved 
at hendelsen skjer 

 
 

Ungdommen tar sitt eget liv eller skader seg så mye at det fører til død.  
Fare for ”smitteeffekt” i ungdomsmiljøet. 
Sorg og krisereaksjoner hos ungdom og pårørende. 

Hvilke forberedelser  
er gjort? 

 
 
 

På skolen: 
Når lærer får mistanke eller konkrete utsagn fra eleven tas kontakt med: 

• Sosiallærer/ rådgiver som tar en samtale med eleven. 
• Sosiallærere/ rådgiver informerer enhetsleder, kontaktlærer og 

pårørende ved behov. 



• Sosiallærer/ rådgiver sørger for at ungdommen får samtale hos 
helsesøster. 

• Sosiallærer/ rådgiver tar kontakt med fastlegen/ legevakten 381 
56666 for videre vurdering og behandling.     

• Sosiallærer/ rådgiver tar kontakt med elevens nettverk, innkaller 
til samarbeidsmøte ved behov. 

Ungdom som tar kontakt med andre kommunale tjenester: 
• Gjennom samtale med ungdommen avdekker en suicidalfaren. 
• Det tas kontakt med ungdommens pårørende. 
• Fastlege/ legevakt skal kontakts for vurdering av suicidalfaren og 

videre behandling og ungdommen henvises til spesialist 
helsetjenesten ved behov. 

• Kriseteamet i kommunen kontaktes for å koordinere den videre 
hjelpen som skal gis fra kommunen 

• Det lages en plan sammen med ungdommen for å forhindre 
selvmord 

• Nettverket rundt ungdommen koples inn ved behov 
 

 
Hvilke tiltak skal  
Iverksettes hvis den 
uønskede 
hendelsen skjer? 

 
 
 
 
 

• Den som mottar / kontaktes i den kommunale tjeneste har ansvar 
for å sette i gang tiltak. 

• Pårørende blir kontaktet. Det gjøres av leder for enheten eller 
gjennom bruk av prest / politi 

• I skolen iverksettes plan for ”brå død”. Åpen Skole 
• Kriseteamet i kommunen kan kontaktes ved enhetsleder for 

psykisk helse som koordiner videre hjelpetiltak. 
• Moonlight kan tilby/ være et samlingsted for ungdommen.  

             Åpent hus, gi oppfølging til grupper eller enkelt individ. 

       Utarbeidet: 30.07.10 Anita Nakkestad 
       Revidert 26.08.13 

Revideres innen: 26.08.15 AN/HTN 
 
Oppfølging av voksne som gir uttrykk for tanker om at de vil ta sitt liv
      
Tiltakskort når ansatte i kommunen er i kontakt med brukere som gir uttrykk for at de vil ta livet 
sitt.  

 
 

Beskrivelse av 
uønsket  

  hendelse 
 

 
Bruker av kommunal tjeneste gir uttrykk for at han/ hun tenker på / 
ønsker å ta / planlegger å ta livet sitt. 

 
Konsekvenser ved at 
hendelsen skjer 

 
Bruker tar livet sitt 
Sorg og krisereaksjoner hos pårørende og nettverket rundt bruker 
 
 

 
Hvilke forberedelser  
er gjort? 

 

Når bruker gir uttrykk for selvmordstanker: 
• Kartlegge gjennom samtale selvmordsfaren 
• I de enheter som har ”suicidalteam” kobles dette inn. 
• Det lages en forpliktende plan med oppfølging av bruker  



 
 

• Enhetsleder/ leder blir informert 
 
Når bruker er tydelig på at han / hun vil ta livet sitt: 

• Det tas kontakt med legevakten på 381 56666 for videre 
oppfølging 

• Fastlegen blir kontaktet og informert 
 
Nekter bruker å samarbeide: 

• Kontakt politiet 113 
 
Pårørende blir kontaktet og informert  
 
 

 
Hvilke tiltak skal  
iverksettes hvis den 
uønskede 
hendelsen skjer? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enhetsleder/ leder tar ansvar for: 

• Kriseteamet i kommunen blir kontaktet og koordinerer det videre 
arbeid. 

• Pårørende blir kontaktet og informert 
• Informasjon til enheten/ nettverket som har arbeidet med bruker 

        Utarbeidet: 30.07.10 Anita Nakkestad 
        Revidert 26.08.13 AN/HTN         

 Revideres innen: 26.08.15 
 
 

 
Oppfølging av ansatt som har opplevd selvskading/selvmordsforsøk hos 
bruker      

 
  
 

Beskrivelse av 
uønsket  
hendelse 

 
 
 

 
Ansatt som opplever at bruker har tatt livet sitt 

 
Konsekvenser ved 
at hendelsen skjer 

 
 
 

 
Krisereaksjon, kaos, traumatisk opplevelse 
Trenger hjelp til å bearbeide hendelsen, sorg og skyldfølelse 

 
Hvilke 

 
Kursing/ opplæring i selvmordforbyggende arbeid 



forberedelser  
er gjort? 

 
 
 

Flest mulig deltar på Vivat kurs ”førstehjelp ved selvmordsfare” 
Samarbeid med RVT for kurs og opplæring. 
 

 
Hvilke tiltak skal  
iverksettes hvis 
den uønskede 
hendelsen skjer? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enhetsleder / leder har ansvar for oppfølging av den enkelte 
ansatte. Dette gjøres i henhold til HMS prosedyre nr. 9. 
 
Kriseteamet i kommunen involveres ved behov. 
 
Enhetsleder informerer: 

• Andre ansatte om hendelsen 
• Andre samarbeidspartnere om hendelsen 
• Rådmannsteamet/ helse og omsorgssjefen  

 

 
        Utarbeidet: 30.06.10 Anita Nakkestad 

 Revidert 26.08.13 AN/HTN 
 Revideres innen: 26.08.15 
 
 
 
 
 
 

 
7.14 – Pandemi, oversikt over fase 1-6      
 

 
 

Beskrivelse av 
uønsket  
hendelse 

 

Jf smittevernplanen 
Fase 1-2, interpandemisk periode 
Fase 3-5, interpandemisk årvåkenhetsperiode 
Fase 6,    pandemisk periode 
 

 
Konsekvenser ved 
at hendelsen skjer 

 
 
 

 
Jf. vedlegg 
 

 
Hvilke 
forberedelser  

 
Jf. vedlegg 
 



er gjort? 
 

 

 
Hvilke tiltak skal  
iverksettes hvis 
den uønskede 
hendelsen skjer? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jf. vedlegg 

 
  
Tiltakskortene er utarbeidet av Stein Stokke i plan for smittevern. Sist revidert 27.03.14 av 
Per Kjetil Dalane. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FASE 1-2, INTERPANDEMISK PERIODE 
 
Fase 1 Ingen nye virus 
Ingen nye influensavirustyper er oppdaget hos mennesker. 
En influensavirustype som kan forårsake infeksjon hos menneske kan være til stede hos dyr. 
I så fall anses risikoen for smitte til mennesker som lav. 
 
Fase 2 Nytt virus hos dyr 
Ingen nye influensavirustyper er oppdaget hos mennesker. 
Imidlertid sirkulerer det dyreinfluensavirus som utgjør en reell risiko for sykdom hos 
mennesker. 
 
 
FREMGANGSMÅTE FASE 1: 

1. I fase 1 foregår vaksinasjon og informasjon etter de vanlige rutiner og retningslinjer. 
2. Arbeidsutvalget skal gjennomgå kommunens beredskapsplaner og ROS-analyser og 

sørge for at disse blir oppdatert som vanlig etter gjeldende rutiner. 



3. Sørge for at denne planen er samordnet med sykehusets planer 
 
FREMGANGSMÅTE FASE 2: 

4. I fase 2 kan arbeidsutvalget tre sammen og diskutere behovet for å øke beredskapen. 
5. Arbeidsutvalget og kommuneoverleger, bør starte arbeidet med å skaffe seg oversikt 

over eksisterende planverk, informasjonsmateriell m.v. i f.t. en pandemi 
6. Fortløpende skolering av helsepersonell i standardtiltak iht. normal drift 

For øvrig skal en følge de føringer som gis av FMVA og fra sentrale myndigheter. 

 
Fase 3-5, Interpandemisk årvåkenhetsperiode 
Fase 3 Smitte til mennesker 
Sykdom hos menneske med ny subtype, men ingen spredning mellom 
mennesker, eller sjeldne tilfeller av smitte til nærkontakter. 
Fase 4 Begrenset smitte mellom mennesker 
Små klynger med begrenset spredning mellom mennesker, men 
geografisk begrenset, noe som antyder at viruset ikke er godt tilpasset 
mennesker. 
Fase 5 Økende, men ikke svært smittsomt 
Større klynger av personer med infeksjon, men fortsatt geografisk 
begrenset, noe som antyder at viruset er i ferd med å tilpasse seg 
mennesker, men fortsatt ikke smitter lett mellom mennesker (betydelig 
pandemirisiko). 
 
FREMGANGSMÅTE: 

 

Arbeidsutvalget holder møter med følgende saksliste:  

• Etablering av kommunens kriseledelse, med tilhørende funksjoner iht planverket 
• Informasjon om sykdommens profil ved kommunelegen med ansvar for smittevern.  

• Planlegge omdisponering av helsepersonell.   
• Få oversikt over og kontakte lokale frivillige organisasjoner, eventuelt offentlige 

(Sivilforsvaret) som kan hjelpe til med pleie og stell av syke.  
• Diskutere legedekning og legevakt ved sykdom.  
• Ta kontakt med SSK for å forberede samarbeid om bruken av sykehus mht. 

innleggelses- og utskrivingsrutiner.  
• Diskutere lokal bruk av sykehjem og hjemmesykepleie. Vurdere muligheter for 

omdisponering av senger i sykehjem ved utskriving eller fortetting. Ellers kan 
tiltakskort i plan for HS-plan ”evakuering av institusjon”, benyttes som utgangspunkt 
for å øke kapasitet på sykehjem. 

• Sørge for at befolkningen og helsepersonell har tilgang til nødvendig utstyr som 
munnbind, hansker, desinfeksjonsmidler, temperaturmålere mv. 

• Forberede informasjonspolitikk i kommunen. 
• Forberede organisering av registreringsenhet for syke i kommunen. 
• Forberede regime for massevaksinering iht. planverk og etter anvisning fra sentrale 

myndigheter 
• Forberede regime for prioritering av medikamenter og beskyttelsesutstyr, etter 

anvisning fra sentrale myndigheter 

Møter i arbeidsutvalget bør følges opp med: 

• Informasjon til kriseledelsen og til folkevalgte 



• Vurdere pressemelding eller pressekonferanse om situasjonen for Vennesla 
• Utarbeide aktuelt infomateriale basert på nasjonalt materiell 
• Avholde møte i beredskapsrådet, spesielt for å avklare beredskapssamordning 

mellom sykehus, kommune, sivilforsvar/forsvar/politi og frivillige organisasjoner 

For øvrig skal en følge de føringer som gis av FMVA og fra sentrale myndigheter. 

Fase 6, Pandemisk periode 
 
Fase 6 Pandemi 
Økende og vedvarende smitte i den generelle befolkningen. 
 
FREMGANGSMÅTE: 
 
Avholde nødvendige møter i arbeidsutvalget og i kriseledelsen for at kommunen skal sikre 
forebygging, diagnostikk, behandling og pleie. 
 
Saksliste FØR pandemien har nådd Vennesla:  

• Opprette lokal registreringsenhet for daglig oppdatering av lokal situasjon (antall 
syke, behov for tiltak).  

• Enheten skal rapportere til lokal informasjonsansvarlig og til fylkesmannen.  
• Forberede omlegging av sykehjemsdrift og opprettelse av evt. alternative pleiesteder.  
• Planlegge tiltak etter smittevernloven kapittel 4 og 5 ved allmennfarlig smittsom 

sykdom (møteforbud, stenging av virksomheter som barnehager, svømmehaller, 
begrense kommunikasjon).  

• Gjennomføring av massevaksinasjon iht. nasjonal prioritet.  
• Informasjonsansvarlig undersøker og registrerer hvordan informasjonen spres og 

oppfattes. Justering av informasjonen etter behov.  
• Det bør gjøres nødvendige avklaringer og kartlegginger både ift personell og økonomi 

for at kommunen skal kunne levere et minimum av nødvendige tjenester for at 
samfunnet skal fungere, når store deler av arbeidsstyrken er syke eller fraværende 
som følge av pandemien(f. eks hjemmesykepleie, apotek mv).  

• Nøkkelpersoner i kommunen som er aktuelle for å få profylaktiske medikamenter må 
kartlegges 

• Gjennomføring av aktuelle tiltakskort i øvrig beredskapsplanverk. 
• I samarbeid med sykehuset, gjøre nødvendige forberedelser til å håndtere et stort 

antall døde. 

Saksliste NÅR pandemien har nådd Vennesla:  

• Ta i bruk alternative pleiesteder med personell som er friske.   
• Innføre tiltak som nevnt i smittevernloven kapittel 4 og 5. 

For øvrig skal en følge de føringer som gis av FMVA og fra sentrale myndigheter. 

 
Massevaksinering 
 
Ved en pandemi er det høyst usikkert om en vil få vaksiner. Dersom en får vaksiner er det 
uklart om en vil få de i porsjoner, eller alle levert samlet. Leveres de samlet, vil en kunne 
vaksinere alle samtidig. Kommer de i flere leveranser, vil en måtte vaksinere etter de 
bestemmelser som gis om prioritering. Om det er behov for et eget system for 



massevaksinering, eller om en skal øke kapasiteten i eksisterende vaksinasjonstilbud, 
avhenger noe av overstående. 
 
FREMGANGSMÅTE FOR EN MASSEVAKSINERING: 
 
En tar sikte på å bruke valgsystemet for å kvalitetssikre hvem som får vaksine, for å unngå 
forvirring om hvor og når vaksinen er gitt, samt for å unngå kaos. Valgsekretæren og 
smittevernlegen er ansvarlig for organisering og gjennomføring sammen med kriseledelsen 
og arbeidsutvalget. Følgende elementer er sentrale: 

• Folkeregisterdata må bestilles fra EDB business partner så fort som mulig. 
• En må tidligst mulig planlegge for å kunne kvalitetssikre at programvaren i 

valgsystemet godtar lister også for de uten stemmerett (utlendinger og barn) 
• En må utarbeide et ”valgkort”(Har du fått vaksine? Ja/nei, når, hvor etc.). Dette kan 

sendes ut med aktuell info i posten som ved et ordinært valg, og fungerer som en 
innkalling.  

• Bruk av valgsystemet bør sees i lys av de føringer som gis fra sentralt hold, og hvilke 
registreringskrav som der stilles. (For eksempel om det kreves manuell registrering i 
SYSVAK) 

• En må skaffe tilveie kjøleskap i låsbare rom i valglokalene for å oppbevare vaksiner. 
• Venneslaheimen sine kjølerom kan fungere som ”sentrallager” for vaksiner (OBS-1 

behov for aggregat mht. strømbrudd.OBS-2 vakthold OBS-3 kvalitetssikring av temp.) 
• Lokaler må klargjøres, utstyr må skaffes (sprøytebokser, hånddesinfeksjon, kanyler, 

sjokkskrin, refleksvester til merking av personell mv). Lokalene må inndeles i soner, 
og det må planlegges hvordan en skal unngå at publikum kommer for tett på 
hverandre. Dette for å skape gode smittebarrierer. 

• ”Valgpersonell” må kartlegges, organiseres og innkalles. F. eks ordinært personell 
ved valg + frivillige organisasjoner/sivilforsvar/heimevern mv) 

• Vaksinatører må kartlegges, organiseres og innkalles (Sykepleiere i merkantile 
stillinger og kommunens helsesøstre brukes først, deretter beordres sykepleiere og 
andre som kan sette sprøyter på overtidsarbeid.) OBS! Helsepersonell er viktig 
arbeidskraft også for å pleie de influensasyke, og andre bør velges som vaksinatører 
framfor helsepersonell som kan brukes i slik pleie) 

• Det må avklares hvilke leger som kan tilpliktes å ivareta det faglige ansvaret og 
medisinsk oppfølging ute på vaksinasjonslokalene. 

• Ved vaksinering av prioriterte grupper pga vaksinemangel, vil behovet for sikkerhet 
og vakthold ute hos vaksinatørene være stort, sammenliknet med om alle får tilbud 
om vaksine samtidig. Politiet eller vekterselskap kan benyttes til dette. 

• Transporttjeneste til og fra vaksinasjonssteder må etableres. Bruk transportsentralen, 
bussen, drosjefirmaer m.v. Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering kan organisere 
dette. 

• Utarbeide flytskjema for avviksmeldinger og lage rapporteringsrutiner for 
vaksinatørene/vaksinasjonsstedene. 

For full oversikt over detaljerte planleggingsbehov, se : 
Plan for massevaksinasjon mot pandemisk influensa i kommuner 
For øvrig skal en følge de føringer som gis av FMVA og fra 
sentrale myndigheter. 

 
 
 

 
 
 

http://www.fhi.no/dokumenter/c8feefbfd5.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Tiltakskort 7.15 - Atomulykke  
Vennesla 
Kommune 

 
 

Mål/Hensikt: 
Kommunen skal ha en tilfredsstillende atomulykkes- og strålevernberedskap etter de 
anvisninger som er gitt fra sentrale myndigheter. 
 

Ansvar: 
Kommunens kriseledelse skal forholde seg til de retningslinjer som blir gitt av den 
beredskapsorganisasjonen som blir etablert på landsbasis ved en atomulykke (regionalt 
kriseutvalg ved atomulykker). Kriseledelsen har ansvar for at de tiltak kommunen får ansvar 
for blir gjennomført. 
 

Hvordan: 
 

Kriseledelse: 
Ved atomulykke skal kommunens kriseorganisasjon etableres, for å kunne iverksette de tiltak 
det blir gitt pålegg om fra regionalt og sentralt hold. 
 

Aktuelle oppgaver for kommunen 

Utarbeidet av: Øyvind Haarr Dato: 10.10.2007 
Oppdatert av: HT Nicolaisen Dato: 14.07.2014 
Godkjent av: Svein Skisland Dato: 03.10.2012 



Kommunen må planlegge handlinger og være forberedt på å kunne gjennomføre eller bistå 
andre etater i gjennomføringen av en rekke forskjellige oppgaver, ut fra regionalt kriseutvalg 
ved atomulykker sine anvisninger. Disse kan sammenfattes til å kunne være: 

 
Organisering av atomberedskapsarbeidet 
 
 
 
 
 
Aktuelle dokumenter: 

• Plangrunnlag for den kommunale atomberedskapen, se www.atomberedskap.no   
• Atomberedskap – sentral og regional organisering, kgl. Res. av 17.02.2006 
• Regional atomberedskapsplan (Fylkesmannen i Vest-Agder) 

Detaljert beskrivelse av de aktuelle oppgaver for kommunen  
 

Tiltak fra Kriseutvalget: Tiltaket innebærer: Kommunens planlegging for gjennomføring av tiltaket: Kommunens tiltak: 

1. Pålegge sikring av 
områder som er sterkt 
forurenset (begrensning 
av tilgang og 
trafikkrestriksjoner, 
sikring og fjerning av 
radioaktive fragmenter). 

- adgangsbegrensn. 
- trafikkrestriksjoner 
- sikring av kilde 
- fjerning av kilde 

Kommunen skal videreformidle informasjonen fra kriseutvalget 
om at publikum skal fjerne seg fra et angitt område. Ved behov 
skal denne infoen tilpasses lokalt.Kommunen må forberede seg 
på å kunne stille ressurser til rådighet for gjennomføring av 
tiltaket. Dette kan bestå av bl.a. evakuering, transport, 
innkvartering, forpleining, avsperre, kunngjøre, info. 

- kriseledelse 
- informasjon 
- evakuering 
- innkvartering 
- rapportering 

2. Pålegge akutt evakuer-
ing av små lokalsamfunn i 
tilfeller hvor utslippskilden 
(lokal reaktor, havarert 
fartøy med reaktor, frag-
menter fra satellitt) utgjør 
en direkte trussel mot liv 
og helse lokalt.  

- adgangsbegrensn.  
- trafikkrestriksjoner 
- evakuering 
- innkvartering 

Kommunen skal videreformidle kunngjøringen fra Kriseutvalget 
om akutt evakuering av aktuelt område. Kommunen skal, i 
samarbeide med politiet, eventuelt Sivilforsvaret og Forsvaret, 
gjennomføre evakuering. Kommunen må forberede seg på å 
kunne stille ressurser til rådighet for gjennomføring av tiltaket. 
Dette kan bestå av bl.a. evakuering, transport, innkvartering, 
forpleining, avsperring, kunngjøre, informasjon. Kommunen må 
kunne planlegge eventuelle lokale tilpasninger ved evakuering. 

- kriseledelse 
- informasjon 
- evakuering 
- innkvartering 
- forpleining 
- avsperring 
- rapportering 
- transport 

Sentralt Nivå: 
- Nasjonalt Kriseråd 
- Lederdepartement 
- Kriseutvalg for atomberedskap 

Regionalt Nivå: 
- Fylkesmannens krisestab  
- Atomeredskapsutvalget (ABU) 

Lokalt Nivå: 
- Kommunens kriseledelse 
- Kommunens beredskapsråd 

 

http://www.atomberedskap.no/


Tiltak fra Kriseutvalget: Tiltaket innebærer: Kommunens planlegging for gjennomføring av tiltaket: Kommunens tiltak: 

3. Pålegge kortsiktige 
tiltak/restriksjoner i 
produksjon av 
næringsmidler (for 
eksempel å holde husdyr 
inne, å utsette 
innhøsting).  

- kortsiktige tiltak / 
restriksjoner i 
produksjon av 
næringsmidler 
- informasjon, 
retningslinjer 
- kontrolltiltak 

Kommunen skal videreformidle kunngjøringen fra Kriseutvalget 
om kortsiktige tiltak/ restriksjoner i produksjon av næringsmidler. 
Utarbeidete informasjonstiltak, retningslinjer til produsenter og 
distributører av næringsmidler skal videreformidles. Om 
nødvendig skal informasjonen tilpasses lokale forhold. 
Kommunen må forberede seg på å kunne stille ressurser til 
rådighet for gjennomføring av tiltaket. Dette kan bestå av bl.a. 
kunngjøring, informasjon, tiltak for å skaffe fôr til husdyr, 
transport, kontrolltiltak. 

- informasjon 
- skaffe fôr til 
husdyr (foring) 
- transport 
- kontrolltiltak 
- rapportering 

4. Pålegge/gi råd om 
rensing av forurensede 
personer.                    

- rense forurensede 
personer 

Kommunen skal videreformidle rådene og anbefalingene fra 
Kriseutvalget om rensing av forurensede personer. Kommunen 
skal, eventuelt i samarbeid med Forsvaret og Sivilforsvaret, 
iverksette tiltak for å kunne gjennomføre rensing av 
enkeltpersoner eller grupper av befolkningen. 

- rensing 
- avfallshåndt. 
- avsperring 
- transport 
- innkvartering 

4. forts……  Kommunen må forberede seg på å kunne stille ressurser til 
rådighet for gjennomføring av tiltaket. Dette kan bestå av bl.a. å 
stille rensemuligheter til disposisjon (dusjanlegg), forsvarlig 
håndtering av radioaktivt forurensede artikler / materiale 
(spesialavfall), transport, innkvartering, forpleining, avsperring, 
kunngjøring, informasjon. 

- forpleining 
- informasjon 
- rapportering 

5. Gi råd om opphold 
innendørs for publikum. 
 

- innendørs opphold Kommunen skal videreformidle rådene og anbefalingene fra 
Kriseutvalget om innendørs opphold. Om nødvendig skal 
kommunen, i samarbeid med politimesteren, tilpasse rådene og 
anbefalingene til lokale forhold. Kommunen må forberede seg på 
å kunne stille ressurser til rådighet for gjennomføring av tiltaket. 
Dette kan bestå av bl.a. kunngjøring, informasjon, drift av skoler, 
daginstitusjoner, barnehager, helse- og pleieinstitusjoner, tiltak 
for at lokalsamfunnet skal fungere i en forurensningssituasjon. 

- informasjon 
- drifts av egne 
institusjoner 
- rapportering 
- drift av egen 
virksomhet 

6. Gi råd om opphold i 
tilfluktsrom.                     
 

- opphold i 
tilfluktsrom 

Kommunen skal videreformidle rådene og anbefalingene fra 
Kriseutvalget om å ta opphold i tilfluktsrom. Om nødvendig skal 
kommunen, i samarbeid med politiet, Sivilforsvaret og Forsvaret, 
tilpasse rådene og anbefalingene til lokale forhold. 
Dette tiltaket vil først og fremst være et tiltak som kan bli 
iverksatt ved sikkerhetspolitisk krise / krig. Tiltaket innebærer 
klargjøring av tilfluktsrom for publikum. 

- informasjon 
- klargjøring 
- drift av t-rom 
- rapportering 
(tiltaket gjelder 
primært ved 
sikkerhetspolitis
k krise og i krig) 

7. Bruk av jodtabletter. 
 

- distribusjon og 
utdeling av 
jodtabletter 

Kommunen skal videreformidle kunngjøringen fra Kriseutvalget 
om utdeling og distribusjon av jodtabletter. Kommunen skal 
forestå utdelingen av jodtabletter i aktuelle områder til 
befolkningen. Tiltaket gjelder for de kommuner som har fått 
beskjed om det.  

- distribusjon  
- informasjon 
- rapportering 
(tiltaket gjelder 
nord for Salten) 

8. Gi kostholdsråd (for 
eksempel råd om å avstå 
fra konsum av visse 
kontaminerte 
næringsmidler). 

- gi kostholdsråd 
- avstå fra konsum 
av angitte produkter 

Kommunen skal videreformidle kunngjøringen fra Kriseutvalget 
om kostholdsråd. Utarbeidete informasjonstiltak, retningslinjer til 
produsenter og distributører av næringsmidler skal 
videreformidles. Om nødvendig skal informasjonen tilpasses 
lokale forhold. Kommunen må forberede seg på å kunne stille 
ressurser til rådighet for gjennomføring av tiltaket. Dette kan 
bestå av bl.a. kunngjøring, informasjon, kontrolltiltak og 
rapportering. 

- informasjon 
- forberede 
kontrolltiltak 
- rapportering 

9. Gi råd om andre 
dosereduserende tiltak.    
 

- råd og informasjon Kommunen skal videreformidle informasjonen om andre 
dosereduserende tiltak fra Kriseutvalget. Rådene og 
anbefalingene skal om nødvendig tilpasses lokale forhold av 
kommunen. Kommunen må forberede seg på å kunne stille 
ressurser til rådighet for gjennomføring av tiltaket. Dette kan 
bestå av en rekke forhold som er nødvendige å gjennomføre for 
å sikre liv, helse og økonomiske verdier. 

- informasjon 
- stille 
nødvendige  
ressurser til 
rådighet 
- rapportering 
- praktiske 
oppg. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.16 – Ressursoversikt      
 

 
Beskrivelse av 
uønsket  
hendelse 

 
Jf kommunens risiko og sårbarhetsanalyser som viser aktuelle 
uønskede hendelser (ros) 
 

 
Konsekvenser ved 
at hendelsen skjer 
 

 
Konsekvensene er beskrevet i (ros) 

 
Hvilke 
forberedelser  
er gjort? 

 
Det er laget en ressursoversikt 
 
 

 
Ressursoversikt 

 

 
Kommunens beredskapsressurser: 

- 4 gravemaskiner, 3,8-8-16 og 28 tonn. 
- 1 gravelaster 10 tonn 



- 1 traktor 6 tonn 
- 2 lastebiler, tippbiler 
- 1 laste/kranbil 
- 11 småbiler 

 
Jf også plan for helsemessig og sosial beredskap prosedyre nr 12. 
Denne omhandler ansvarsområder og ressurser. Følgende 
ressurser er tilgjengelige: 

1. Ansatte på arbeid i egen virksomhet/ansatte som har fri  
2. Tilkallingsvikarer  
3. Ansatte med relevant kompetanse i annen enhet  
4. Varebeholdning medisinske forbruksartikler 

(sykehjemmene har lager for 14 dagers normalforbruk) 
5. Varebeholdning medisiner 
6. Varebeholdning matvarer (sentralkjøkkenet har 

matlager for 14 dagers normalforbruk) 
7. Varebeholdning medisinsk, teknisk og annet utstyr 
8. Vaskemuligheter; ved behov kan tøyvask foretas på 

helseinstitusjonene 
9. Kjøkken; kommunen har tre kjøkken.  Dersom ett settes 

ut av drift, kan man ved driftsomlegging dekke behovet 
ved produksjon i de to andre. 

10. Nødstrøms aggregater ved omsorgssentrene. 
 
 

     Utarbeidet av: Nina Sotajærvi og HT Nicolaisen 
Dato: 16.07.14. 
Revideres innen 01.08.15 
 
 

 
     7.17 – Evaluering      

 
 

 
Beskrivelse av 
uønsket  
hendelse 

 
Jf oversikt over mulige hendelser som inngår i kommunenes risiko 
og sårbarhetsanalyser (ros) 
 

 
Konsekvenser ved 
at hendelsen skjer 

 
Konsekvensene er beskrevet i ros 
 

 
Hvilke 
forberedelser  
er gjort? 

 

Beredskapsplaner og tiltakskort er utarbeidet. 
Øvelser og opplæring er gjennomført og videreføres. 
Rådmannen avklarer mht gjennomføring av evaluering. 
 
 

 
Hvilke tiltak skal  

 
I plan for helsemessig og sosial beredskap er det laget ei 



iverksettes hvis 
den uønskede 
hendelsen skjer? 

 
 
 
 
 
 

oppstilling over spørsmål som skal besvares i evalueringen. 
Jf prosedyre nr 14: Normalisering  
Kriseledelsen evaluerer kriseløsningen i samarbeid med de 
berørte. I saker der politi, helsetilsyn og fylkesmannen er involvert, 
vil det være naturlig å invitere disse til å delta. Fokus i 
evalueringen vil variere.  Nedenfor er det listet opp noen aktuelle 
tema 
Beslutningsprosessen, var den effektiv? 
Kriseledelsen, var den tydelig? 
Hvordan ble oppgavene løst? 
Ble tjenesteproduksjonen for befolkningen opprettholdt? 
Ressursdisponeringen, ble det stilt tilstrekkelig med ressurser til 
disposisjon? 
Koordinering av innsatsen internt og eksternt. 
Uforutsette virkninger? 
Vurdere informasjonsprosess og innhold. 
Skadeomfang og kostnader. 
Forslag til endringer/videreføring. 
Erfaringer for fremtidige hendelser. 
Beredskapskoordinator følger opp resultatene og integrerer de 
aktuelle erfaringene i planverket. 

  
Utarbeidet at HT Nicolaisen  
Dato: 14.07.14 

 Revideres innen 01.08.15 
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