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Hva er «akseptabel risiko»?
Når en vurderer risiko for uønskede hendelser, opererer en gjerne med begrep som «risikoaksept». I
det ligger det en slags antydning om at tap av liv/helse, økonomiske ressurser eller miljøødeleggelser
er akseptable hvis de kommer ned på et visst nivå. Det finnes selvsagt ingen som kan si at slik tap og
ødeleggelser er akseptable. Men det finnes heller ingen kommuner som er i stand til å forholde seg til
absolutt alle trusler på alle nivåer samtidig. Derfor må en sortere. Hendelser med «akseptabel risiko»
er da situasjoner der sannsynlighet eller konsekvens er så lav at det er mer formålstjenlig å arbeide
med andre risikoer. Det kan skyldes iverksatte tiltak, eller det kan skyldes at sannsynligheten er så
liten at det er uforsvarlig å iverksette ytterligere tiltak. Eller det kan rett og slett være at kommunen
ikke rår over tiltak av sannsynlighets- eller konsekvensreduserende tiltak. Dersom det britiske
atomgjenvinningsanlegget i Sellafield går i lufta, vil det med en ugunstig vindretning kunne være til
stor skade for Karmøy-samfunnet. Det er likevel lite kommunen kan gjøre «i fredstid» for å hindre
eller lindre en slik katastrofe. Det er liten risiko for at det skjer, men det kan skje.
Hendelser med lav sannsynlighet og ekstreme konsekvenser kaller vi gjerne «sorte svaner». De
kommer ut «på grønt» når vi bruker tradisjonell risikovurdering der «risikopoeng» for sannsynlighet
og konsekvens ganges med hverandre. At en flyver med vitende og vilje styrker flyet sitt i bakken
med mange titalls passasjerer er ett eksempel på en hendelse som en ikke kan planlegge seg bort fra.
At en person kommer på en ungdomsleir på ei øy og begynner å skyte rundt seg, kan være et annet
eksempel på en sort svane. Etter 22. juli var det nok de som tenkte at vi må innrette samfunnet på en
slik måte at slike ting ikke kan skje. Sannsynligvis er vi ikke tjent med å innrette beredskapen vår på å
håndtere denne typen hendelser. Men det hjelper mye når slik ting skjer at samfunnet er godt
forberedt på å håndtere uønskede hendelser, det være seg naturskapte katastrofer, ulykker eller
villede handlinger (sabotasje/terror).
På den annen side skal vi også huske på at dersom fokus på beredskap blir for framtredende, risikerer
en å skape unødvendig frykt og engstelse. Erfaringene fra samfunnsområder som er veldig
«risikoorientert» er at det er flere mennesker som får livskvaliteten sin ødelagt av frykten for fenomen
enn av fenomenet i seg selv (eksempelvis voldskriminalitet).
Kommunen kan styrke sin beredskap ved å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser skjer.
Det gjør vi ved blant annet å skifte ut rør for kloakk og vann som senker risikoen for helseskader av at
infrastrukturen stopper opp eller bidrar til smittespredning. Det gjør vi ved å risikovurdere nye
områder der det skal bygges boliger eller næringsvirksomhet. Det gjør vi ved å sikre et slagkraftig
brannvesen. Og det gjør vi ikke minst ved å ha et godt planverk som er oppdatert, kjent i
organisasjonen og som blir øvet.
Kommunens planverk innenfor samfunnssikkerhet og beredskap består av tre hoveddokumenter:
Risiko- og sårbarhetsanalysen viser mange uønskede hendelser som Karmøy-samfunnet kan bli utsatt
for, beredskapsplanen viser hvordan kommunen er rigget for å håndtere uønskede hendelser og
denne oppfølgingsplanen viser hva kommunen foretar seg «i fredstid» for å minimalisere risikoer ved
å redusere sannsynligheten eller ved å planlegge tiltak som skal gjøre konsekvensene av en uønsket
hendelse så små som mulige.
Karmøy, april 2018
Ørjan Røed
fungerende rådmann
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Målsetting for Karmøy kommunes
samfunnssikkerhetsarbeid (overordnet beredskap)
Karmøy kommune skal sørge for å ha kapasitet og kompetanse til å håndtere uønskede
ekstraordinære hendelser. Det er hendelser av en slik art eller omfang at de går ut over det en
kan forvente håndtert av den normale beredskapen.
Normalt vil små og store «kriser» løses av kommunens virksomheter, eventuelt i samarbeid med
nødetatene. Dette er i tråd med prinsippet om at beredskap skal utføres på lavest mulig
funksjonsnivå.
Kommunenes forpliktelser for beredskap og samfunnssikkerhet er nedfelt i Lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
og tilhørende forskrift, men deler av arbeidet er også fastsatt i Lov om helsemessig og sosial
beredskap, Plan- og bygningsloven og flere andre lover.
I paragraf 3 i forskrift om kommunal beredskapsplikt, Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid, pålegges kommunen å
 utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet
 vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter plan- og bygningsloven.
Karmøy kommunes overordnede beredskap bygger i hovedsak på to dokumenter:
 Overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (Kommune-ROS)
 Beredskapsplan
Dette dokumentet, Plan for oppfølging av kommunal beredskap (oppfølgingsplanen), er ment å skulle
tilfredsstille paragraf 3 i forskriften og skal sikre en forbindelse mellom de to førende dokumentene og
den mer løpende styringen av kommunen som skjer gjennom kommuneplan og -delplaner,
økonomiplan og virksomhet i beredskapsorganisasjonen.
Karmøy kommune har en omfattende beredskapsorganisasjon der mange ansatte forventes å ha en
eller flere roller i en krisesituasjon (grundig omtalt i beredskapsplanen). Det forutsetter at de er kjent
med sine oppgaver og funksjoner, er opplært til å håndtere dem i samarbeid med andre og er trent på
disse over tid.
Karmøy kommunes hovedstrategier/prinsipper for beredskapsarbeidet er:
 Håndtering på laveste effektive funksjonsnivå
 Stor bredde i beredskapsorganisasjonen, god organisering og vekt på opplæring og øving.
 Effektiv utnyttelse av og bred kjennskap til DSB-CIM med papirbackup
 Funksjonelt beredskapsrom
 Gjør det enkelt – la folk i størst mulig grad gjøre det de gjør til daglig

Plan for oppfølging av kommunal beredskap side 4

Oppdatering av planverket
Ifølge Forskrift om kommunal beredskapsplikt skal risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) oppdatere
etter behov og forankres i kommunestyret. Dersom det ikke viser seg nødvendig å gjøre det oftere,
legger Karmøy kommune opp til at en oppdatert plan legges fram i begynnelsen av hver
kommunestyreperiode. Samtidig legges oppfølgingsplanen og beredskapsplanen fram til orientering.
Rådmannen oppdaterer beredskapsplanen etter behov i mellomtida. Denne skal ifølge lovverket
oppdateres minst årlig. Rådmannens ressursgruppe for beredskap utfører en årlig gjennomgang av
beredskapssituasjonen og gir en statusmelding til rådmannen.
Plan for oppfølging av kommunal beredskap vedtas av kriseledelsen. Denne gjennomgås årlig av
ressursgruppa som utarbeider liste over restanser til rådmannen.

Mer om hovedstrategiene
Stor bredde i beredskapsorganisasjonen
God organisering, opplæring og øving er avgjørende for å kunne utføre et robust beredskapsarbeid.
Karmøy kommune har mer enn 100 personer som inngår i dette arbeidet gjennom kriseledelse og
støttefunksjoner, informasjonsberedskap, mottak av evakuerte og håndtering av pårørende og så
videre. Alle som har en beredskapsrolle skal være kjent med det, og mange av dem har fått opplæring
og deltatt i øvelser. Beredskapsorganisasjonen er grundig redegjort for i beredskapsplanen.

Effektiv utnyttelse av og bred kjennskap til DSB-CIM
CIM er et krisehåndteringsverktøy som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har
stilt gratis til disposisjon for kommunene. Dette er en samling relevante redskaper bygd opp omkring
en felles logg. Verktøyet muliggjør effektiv distribusjon av informasjon gjennom loggen, meldinger,
oppgavetildeling og tilgang til planverk. På den måten muliggjør CIM effektiv samhandling mellom
kriseledelsen og andre ressurser som deltar i krisehåndteringen, først og fremst på strategisk nivå.
Ved å være oppdatert på situasjonen vil eksempelvis etatsledelsene i større grad kunne handle
proaktivt. Karmøy kommune har tatt i bruk følgende tilleggsfunksjoner, ut over de standardmodulene
som følger med DSBs bestilling: Mobilversjon (for bruk av CIM på nettbrett og smarttelefon), telefonvarsling (for utsending av sms og talepost) og POC-modul (for registrering av evakuerte, pårørte og
andre som er berørt av en krisehendelse).

Funksjonelt beredskapsrom
Karmøy kommune har utviklet et beredskapsrom med tanke på effektiv håndtering av en
krisehendelse. Rommet er «hjemsted» for kriseledelsen og består av en rekke ulike muligheter for å
presentere informasjon. Der finnes også papirbackup av nødvendige planer, skjemaer, kart og lister, i
tilfelle strømbrudd mv. Beredskapsrommet oppgraderes teknisk i løpet av 2018.

Ressursgruppa for beredskap
For å ha en jevnlig oppfølging av beredskapsarbeidet over tid, har rådmannen oppnevnt ei
ressursgruppe for beredskap. Denne består av representanter for alle etatene og servicetorget og ledes
av beredskapskoordinatoren. Gruppa møtes månedlig. Gruppa står for intern opplærings- og
øvingsaktiviteter, tilrettelegging, planarbeid og så videre.
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Opplæring og øving
Kommunen er pålagt å øve sitt beredskapsplanverk minst en gang hvert annet år. Karmøy kommune
har flere store bedrifter/samfunnsaktører som er pålagt å øve jevnlig, så som Hydro Aluminium,
Avinor (flyplassen), Karmsund Havn og Gassco/Statoil (gassrørledningen). Kommunen prøver etter
beste evne å kople seg på slike store øvelser, i tillegg til å gjennomføre egne øvelser og delta som
observatør på øvelser i nabokommuner mv. Dette fører med seg et forholdsvis høyt øvelsesnivå. Dette
styrkes ytterligere med stadige miniøvelser i krisehåndteringsverktøyet DSB-CIM og minst halvårlige
uvarslede mobiliseringsøvelser for kriseledelsen med støttefunksjoner.
Kommunen (ressursgruppa) arrangerer jevnlig (minst hvert halvår) kurs for nye brukere av DSB-CIM.
Disse kursa brukes også til gjenoppfrisking for de som har gått kurs tidligere. Kursa er forholdsvis
kortvarige og tar for seg de mest elementære funksjonene i CIM. I tillegg gjennomføres det kurs i mer
spesialiserte funksjoner, så som POC- og mediemodul.
Det er ellers utarbeidet et nanolæringskurs (Junglemap) i beredskap som er tilgjengelig for alle ansatte
via eXtranett til enhver tid.
I tillegg benytter kommunen seg av en rekke andre anledninger til å høyne kompetansen i
organisasjonen på dette området, så som beredsskapsrådsmøter, fylkesmannens beredskapssamlinger,
kurs i regi av NUSB (Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap).

Beredskapsråd
Karmøy kommune har fram til 2015 hatt sitt beredskapsråd en gang i året (som regel i juni måned).
Beredskapsrådet er et kontaktforum der ulike aktører med tilknytning til krisehåndtering møtes for å
oppdatere hverandre (så som ulike kommunale etater og avdelinger, politi, sivilforsvar, frivillige
ressurser, havnevesen og større bedrifter). Tilsvarende råd har vært å finne i de fleste av
nabokommunene. For å gjøre møtene – og forberedelsene av dem – mer effektive, er det lagt opp til at
kommunene på Ytre Haugalandet (Sveio, Haugesund, Tysvær, Bokn, Utsira og Karmøy) arrangerer
felles beredskapsråd. Det bør på sikt kunne gjøre det enklere for eksterne ressurser å delta og vil også
kunne øke utbyttet ved at en kan bygge ut beredskapsmøtene til en seminardag. Første regionale
beredskapsrådsmøte ble gjennomført i Karmøy i oktober 2016. Dette ble fulgt opp i Tysvær i 2017 og
planlegges i Sveio i 2018.
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Beredskapstiltak som følger av ROS-analyse,
beredskapsplan, oppfølging av hendelser og øvelser
Gjennom arbeid med ROS-analyse, løpende beredskapsarbeid og øvelser, identifiseres behov og
muligheter for å styrke den overordnede beredskapen, i hovedsak gjennom
sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. En del tiltak er allerede gjennomført
(framgår i noen grad av ROS-analysen) og fungerer vel, noen tiltak kan med fordel styrkes, andre
tiltak er foreslått eller besluttet iverksatt. Det er de tre siste kategoriene som framgår av denne
oppfølgingsplanen.
Kolonnene i de følgende matrisene: Tiltak angir hva slags tiltak det er snakk om, mest mulig konkret.
Hovedansvarlig angir hvilken del av organisasjonen (etat/avdeling) som er ansvarlig for å initiere
gjennomføring av tiltaket. Sekundæransvarlige angir andre som bør trekkes inn i gjennomføringen.
Tidsfrist angir når tiltaket er forventet gjennomført. Status viser hvor «saken står» i øyeblikket - om
tiltaket er foreslått, vedtatt, tatt inn i øvrig planverk som budsjettplan, fagplaner mv.

Hendelse 01.01 Svikt i data-/telesamband
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status
Er vurdert av
kriseledelsen –
kjøpes ikke inn
Påbegynt i en del
virksomheter. Er
ivaretatt i helse- og
omsorg. Vil være
del av
risikovurdering i
2018. Teknisk vil utarbeider liste over
sårbarhetsrisikoer
innen etatens
ansvarsområder.
Vurdert som ikke
hensiktsmessig i
forhold til
ressursbehov.

Innkjøp av offline-versjon av DSB-CIM
vurderes.

Kriseledelsen

Vår 2016

Alle virksomheter i kommunen må
vurdere sin egen sårbarhet og
relevante tiltak for å ivareta kritiske
funksjoner ved bortfall av
it/telesamband.

Alle etatssjefene

2018

Liste over prioriterte
mobiltelefonnumre til bruk i
krisesituasjoner vurderes kjøpt av
Telenor.

Ressursgruppa
for beredskap

2017

Ajourføre oversikt over eventuelle
alternative samband som kan brukes.
Kommunen vil vurdere alternativt
telefonsamband for krisehendelser
basert på enten nødnettet eller
radiokommunikasjon (VHF).

Ressursgruppa
for beredskap

2016

Er vurdert av
kriseledelsen konklusjon er at vi
satser på nødnett og
anskaffer to enheter.

Det må til enhver tid finnes
papirversjon av planverk, ressurslister
og skjemaer til bruk i beredskapsrommet dersom databortfall
umuliggjør bruken av DSB-CIM.

Ressursgruppa
for beredskap

Løpende

Blir loggført.
Månedlig oppfølging
blir loggført.
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Sikre at leverandører av datasystemer
minimaliserer risikoen for og
konsekvensene av svikt i data/telesamband. Dette må vurderes ved
innkjøp av systemer.

IT-sjefen

Systemeiere

Løpende

IT arbeider kontinuerlig med å ivareta sikker drift av
egne samband og får
varsel fra bredbåndsleverandør ved
vedlikehold i deres
leveranser. IT har
direkte kontakt med
Telenor storkundesenter ved akutte
behov ifb. med utfall
og problemer med
både mobil- og
fasttelefoni.

Tidsfrist

Status

Hendelse 01.02 Langvarig strømbrudd
Tiltak

Hovedansvarlig

Alle virksomheter i kommunen må
vurdere sin egen sårbarhet og
relevante tiltak for å ivareta kritiske
funksjoner ved (langvarig)
strømbrudd.

Alle etatssjefene

Utarbeide plan for anskaffelse av
nødstrøm til kommunale virksomheter.

Eiendomssjefen

Sekundæransvarlige

2018

Ressursgruppa
for beredskap

Nødstrømsaggregater som allerede er
anskaffet settes i drift. Særlig kan det
være behov for (mer) nødstrøm til
rådhuset og legevakta.
Vurdere innkjøp av mobilt
nødstrømsaggregat. Kartlegge
leverandører av mobile anlegg i
krisesituasjon. Forberede bygg på
tilkopling av nødstrømsaggregat
(hovedinntak).
Utarbeide plan for alternativ
oppvarming og etablering av
«varmestuer» med tanke på
pleietrengende, evakuerte mv. ved
langvarig strømutfall i kuldeperioder.
Det må sikres at det vil være tilgang på
diesel til nødstrømsaggregatene ved
strømbrudd (også dieselpumper går på
strøm).
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2018

Påbegynt i
virksomheter i flere
etater. Vil være del
av risikovurdering i
2018.
Ivaretatt i helse- og
omsorgsvirksomhet
enes
beredskapsplaner.
Teknisk vil
utarbeide liste over
sårbarhetsrisikoer
innen etatens
ansvarsområder.
Påbegynt. Møte
mellom
eiendomsavdelingen
og ressursgruppa
gjennomført i
september 2016
Innkjøp av mobilt
aggregat inngår i
budsjettforslag for
2018.

Hendelse 01.04.01 Dambrudd
Tiltak

Hovedansvarlig

ROS for damanlegg utarbeides

Teknisk sjef

Tilsyn med damanleggene og tidlig
oppdagelse av svekkelser i
konstruksjoner vil kunne forebygge
dambrudd.

Teknisk sjef

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Vår 2016

VTA
(vassdragsteknisk
ansvarlig)

Status
Ny beredskapsplan
for damanlegg
iverksett våre 2016

Løpende

Hendelse 01.04.02 Svikt i vann- og avløpssystem og hendelse 02.03.02
Smitte via næringsmidler/drikkevann
Tiltak

Hovdansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Vurdere tverretatlig og interkommunal
utbruddsgruppe for smitte som kan trå
til ved større hendelser (eksempelvis
E.coli-utbrudd)

Avdelingssjef
helse

2016

Alle gårdsbruk og risikonæringer er
pålagt å montere tilbakeslagsventil.
Dette må kartlegges og gjennomføres.

VAR-sjefen

2019

Avklaring av reservevannløsninger

Teknisk sjef

2018

Økt kapasitet på høydebasseng

VAR-sjefen

2020

Utarbeide hovedplan for vann med
tanke på blant annet raskere utskifting
av vannledninger

VAR-sjefen

2018

Vurdere plan for utkjøring av vann.
Vurdere klausulering av nedslagsfelt
for å bidra til redusert tilførsel av blant
annet nitrogen og fosfor til
vassdragene. Eventuelt å planlegge
sikringstiltak (gjerder eller annet).
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Status
Det er opprettet tett
samarbeid mellom
kommuene på
smittevernområdet.
Det opprettes
utbruddsgruppe ved
behov.
Pågår. Alle «kjente»
gårdsbruk er
tilskrevet. Skal
sluttføres i 20182019.
Samarbeidsprosjekt
med Haugesund,
Sveio, Tysvær, Bokn
og Vindafjord er
startet opp.
Utredning.
Målsetningen er at
arbeidet skal
sluttføres parallelt
med arbeidet med
utarbeiding
Hovedplan vann
Nytt høydebasseng
ligger i økonomiplanen med 20
millioner kroner
fordelt på 2019- 20.
Avklares i
hovedplan vann
som skal
ferdigstilles i 2018
for politisk
behandling og i
samarbeidsprosjekt
med aktuelle
samarbeidskommuner.

Montering av «sandnestopper» for å
hindre innsug. Dårlige brannkummer
skal vurderes fjernet/drenert.

VAR-sjefen

Jevnlig kontroll av renseanlegg,
høydebasseng og nedbørsfelt.

VAR-sjefen

Løpende

Pågår.
ROS for Karmøy
Vannverk

Løpende

Hendelse 01.04.03 Bortfall av renovasjon
Tiltak

Hovedansvarlig

Rutiner for informasjon til husstandene
om håndtering av søppel i en
krisesituasjon.

VAR-sjefen

Sekundæransvarlige

Info-gruppa

Tidsfrist

2017

Status
Gjennomgått
tidligere. Utføres
2017

Hendelse 02.01 Dyrehelse
Tiltak

Hovedansvarlig

Rutiner for MRSA og oppfølging av
smittede utarbeides.

Helse- og
omsorgssjefen

Rutiner for informasjon om
forebyggende tiltak til arbeidsgivere i
samarbeid med Mattilsynet.

Helse- og
omsorgssjefen

Sekundæransvarlige

Info-gruppa

Tidsfrist

Status

2016

Smittevernplan er
politisk behandlet
19. oktober 2016.
Rutiner utarbeidet ut
fra
Folkehelseinstituttet.

Løpende

Sammenheng med
smittevernplan som
er politisk behandlet
19. oktober 2016.
Rutiner er utarbeidet
i samarbeid med
Mattilsynet.

Tidsfrist

Status
Fokusområde via
smittevernlege –
hygieneperm/rutiner
i den enkelte
virksomhet
Hygieneperm/
rutiner i den enkelte
virksomhet
Hygieneperm/
rutiner i den enkelte
virksomhet

Hendelse 02.03.01 Smitte med resistente bakterier
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Bidra til redusert bruk av antibiotika i
kommunens virksomheter.

Helse- og
omsorgssjefen

Løpende

Rutiner for effektiv oppsporing. Syke
pasienter isoleres i institusjon.

Helse- og
omsorgssjefen

Løpende

Rutiner for at pasienter som overføres
fra institusjoner i utlandet testes og
følges opp.

Helse- og
omsorgssjefen

Løpende

Rutiner for at helsepersonell som har
oppholdt seg i land med høy
smitterisiko testes og følges opp.

Helse- og
omsorgssjefen

Løpende
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Rutiner/skjema ved
ansettelse er
utarbeidet

Hendelse 02.03.03 Smitte via luft/dråpe (pandemi)
Tiltak

Hovedansvarlig

Planer for økning/omdisponering av
personell i helsetjenesten og i andre
samfunnsviktige funksjoner (så som
brannvern, renovasjon, kriseledelse).

Rådmannens
ledergruppe

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap

Tidsfrist

2018

Status
Helse og omsorg har
beskrevet dette i
beredskapsplan ned
på virksomhetsnivå.

Hendelse 03.02 Flom, springflo, havnivåstigning
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap

Tidsfrist

Utarbeide kart over forventet framtidig
havnivå.

Plansjef

2019

Øke rørdimensjon for overflate- og
avløpsvann.

VAR-sjefen

Løpende

Planlegge og bygge veier slik at de tåler
oversvømmelse. Vurdere om broer og
stikkrenner bør utbedres/forsterkes.

Teknisk sjef

Løpende

Ikke tillate bygging i områder med fare
for oversvømmelse.

Teknisk sjef

Løpende

Planlegge bygg i utsatte områder slik at
de motstår eller tåler å få inn
overflatevann.

Teknisk sjef

Løpende

Se til at ROS-analyse foreligger i alle
nye forslag til reguleringsplaner.

Byggesakssjef

Plansjef

Løpende

Krav til flomvei i reguleringsplaner og
avsette områder i kommuneplanen til
naturlige flomveier

Teknisk sjef

Plansjef

Løpende

Rense stikkrenner mv. for å sikre at
vannet ikke lager nye løp.

Samferdsels- og
utemiljøsjef

Løpende

Styrke bevisstheten om at det ikke
tillates innredning av deler av hus med
verdier under kote 2,50.

Byggesakssjef

Løpende

Sikre flomveier og fjerne stengsler i
naturlige flomveier.

Samferdsels- og
utemiljøsjef

Løpende

Status
Mest aktuelt i
forbindelse med nye
kommuneplaner
Pågår.

Rutinen innarbeidet i
referat fra oppstartsmøte og mal for
reguleringssaker

Tema på fagmøte
byggesak.

Hendelse 04.02 Transport av gass (rørledning)
Tiltak

Hovedansvarlig

Begrensning av framtidig bebyggelse
nær gassinstallasjonene.

Sekundæransvarlige

Plansjef
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Tidsfrist

2019

Status
Kommende
kommuneplan

Godt samarbeid mellom aktørene
(Gassco og Statoil) og kommunen
gjennom gjensidig informasjon,
planverk og øvelser er viktig.

Ressursgruppa
for beredskap

Løpende

Hendelse 05.01 Brann i kulturminne
Tiltak

Hovedansvarlig

Avklare varmesøkende kameraer

Kultursjefen

Vurdere søppelhåndteringen i
Skudeneshavn.

Teknisk sjef

Renovering av pipene på hus i Gamle
Skudeneshavn (støtteordning)

Kultursjefen

Sekundæransvarlige

Brannvesenet
Kulturavd.

Tidsfrist

Status

Vår 2016

To varmesøkende
kamera overvåker
deler av Gamle
Skudeneshavn. Skal
kobles direkte til 110
sentral.
Det vil bli innkalt til
møte med kultur for
videre prosess i
analysen. Det må
avklares hvem som
eier prosessen. I
utgangspunktet
ligger ansvaret for
kulturminner hos
kulturavd. Teknisk
sin bistand er knyttet
opp til kompetanse
innen brann og
renovasjon.
Det er gitt tilskudd
til huseiere som har
søkt om støtte.

2018

2017

Hendelse 05.03 Skog- og lyngbrann
Tiltak

Hovedansvarlig

Relativt lav terskel for innføring av
restriksjoner på bruk av ild utendørs i
perioder med tørke.

Brannsjefen

Det er ønskelig å etablere samarbeid
med bønder og andre ressurser som
kan bistå ved større og lengre innsatser.

Brannsjefen

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Løpende

Ikke fulgt opp av
hensyn til økonomi.

05.05 Brann i industrianlegg
Tiltak

Hovedansvarlig

Begrenset utbygging i områder som vil
bli berørt av hendelser ved tankanlegg.
Ved nyetablering bør det kreves
konsekvensutredning.

Sekundæransvarlige

Plansjef
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Tidsfrist

2019

Status
Kommende
kommune-plan

Hendelse 05.06 Brann i publikumsbygg
Tiltak

Hovedansvarlig

Sørge for at bygge- og brannforskrifter
er etterlevd med tanke på
rømningsveier mv.

Byggesakssjef

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Brannvesenet

Løpende

Status
Ved byggesaksbehandling kreves
uavhengig kontroll.
Tema på fagmøte
byggesak.

Hendelse 05.07 Brann i omsorgsbolig/institusjon
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Tiltaksplan for brann i institusjon
utarbeides

Helse- og
omsorgssjefen

2016

Automatiske slokkeanlegg (sprinkling),
faste eller mobile anlegg.

Eiendomssjefen

Løpende

Sikre tilstrekkelig bemanning som også
har nødvendig opplæring.

Omsorgssjef

Status
Beredskapsplan
ivaretatt i den
enkelte virksomhet.

Eiendomssjefen Løpende

Hendelse 08.02 Pågående livstruende vold (PLIVO)/voldstrusler
Tiltak

Hovedansvarlig

Innrede lokaliteter slik at de virker
aggresjonsdempende (åpne,
oversiktlige lokaler) med rømningsvei
(både for brukere og ansatte).

Sekundæransvarlige

Eiendomssjefen

Tidsfrist

Status

Løpende

Psykososialt
Tiltak

Hovedansvarlig

Oversikt i DSB-CIM over personell som
kan kalles inn ved en uønsket hendelse
(så som psykolog, helsesøster og lege)

Sekundæransvarlige

Helsesjef

Tidsfrist

Vår 2017

Status

Er under kontroll

Evakuering
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status
Koffert er anskaffet
og fylt opp, befinner
seg på rom 136.
Er kartlagt

Etablere materiellkofferter for bruk ved
evakuering

Ressursgruppa
for beredskap,

Forvaltningssjefen

Vår 2016

Anskaffe bærbare PCer til bruk ved
evakuering

Ressursgruppa
for beredskap,

It-sjefen,
etatene

2016
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Informasjon/kommunikasjon og omdømme
Tiltak

Hovedansvarlig

Styrke bruken og overvåking av særlig
sosiale medier i en krisesituasjon

Kriseledelsen

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap

Tidsfrist

Status

Vår 2016

Tatt opp på kurs for
kriseledelsen i juni
2016.

Tidsfrist

Status

Vår 2016

Tatt opp på kurs for
kriseledelsen i juni
2016.

2018

Positiv erfaring med
liaison fra
lensmannskontoret.
Bør inngås avtale om
dette.
Korrespondanse
med lensmannskontoret er innledet.

Løpende

Mobiliseringsøvelser gjennomføres vår og høst.

Kommunalt krisehåndteringsapparat
Tiltak

Hovedansvarlig

Styrke kjennskapene til tekniske
muligheter, støttefunksjoner mv. i
beredskapsrommet

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap

Ressursgruppa
Vurdere liaisonfunksjonen når
politidistriktet/LRS flyttes til Stavanger for beredskap

Senke terskel for etablering av
kriseledelse ved uønskede hendelser

Rådmannen

Andre ressurser
Tiltak

Hovedansvarlig

Vurdere formalisert samarbeid med
flere frivillige ressurser (eks. Røde
Kors)

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap

Tidsfrist

2018

Status
Vurdering er på
begynt. Det ser ut til
å dreie seg om Røde
Kors og NRRL
(LA4C) i tillegg til
NKS som vi har godt
samarbeid med.

Plan for helsemessig og sosial beredskap
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Helse- og
Tilgjengelig liste over personer som har
omsorgssjefen
nødvendig helsehjelp og trenger
bistand ved evakuering

2016

Liste over brukere i
aktuelt område kan
hentes ut av Profil .

Helse- og
omsorgssjefen

2018

Starter arbeid på ny i
forbindelse med
revidering av ROS
analyse. Tidsplan;
virksomheter våren
2018 og på etatsnivå
høsten 2018.

Risikoanalyser og oppdaterte
beredskapsplaner i virksomhetene i
helse- og omsorgsetaten
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Rutiner for å kartlegge og få oversikt
over personer med behov for
oppfølging og/eller evakuering ved
strømutfall og andre krisesituasjoner.

Helse- og
omsorgssjefen

Løpende

DSB-CIM
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

Våren
2017
Løpende

Sluttført.

Ressursgruppa
for beredskap

2016

Avklart – ikke
aktuelt på grunn av
pris.

Ressursgruppa
Justere måten informasjon frigis på, slik
for beredskap
at servicetorget kan formidle «riktig»
informasjon

2016

Skal være godt nok
tilrettelagt for
flagging/frigiving.

Ressursgruppa
for beredskap

2016

Er vurdert. Kjøpes
ikke inn.

Komplettere samlingen av tiltakskort
Justere bruken av logg med tanke på
oversikt over loggføringer som må
følges opp, tas med under statusmøter
mv.
Vurdere muligheter for innkjøp av
modul for loggføring av
«felleshendelser»

Vurdere off line-versjon av CIM

Påbegynt, behov for
videre arbeid med
hva som skal
loggføres mv.

Etablering av kriseledelsen dersom rådhuset ikke er tilgjengelig
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Vurdere å predefinere et antall
alternative steder for etablering

Ressursgruppa
for beredskap

2018

Vea sykehjem er
valgt inntil videre.

Anskaffelse av et antall (bærbare) PCer
til bruk i beredskapsrommet

Ressursgruppa
for beredskap, itsjefen

2016

Under kontroll

Forlegning
Tiltak

Hovedansvarlig

Oversikt over aktuelle
overnattingssteder/-muligheter ved
ulike hendelser ved evakuering

Ressursgruppa
for beredskap

Sekundæransvarlige

Avdelingssjef
kultur
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Tidsfrist

2016

Status
Kartlegging er
gjennomført.

Opplæring og øving
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status
Alle barnehager og
skoler har levert
objektplaner til
politiet. Det er
utarbeidet
varslingsrutiner for
skoler: Samhandling
mellom skoler og
nødetater i
akuttfaser.
Oppvekst- og
kulturetaten
gjennomført kurs i
2017
Opplæring og øving
satt i system i Nav,
ROP og barnevern
som del av
beredskapsplan og
internkontroll.
Gjennomført i
henhold til planverk.

Kompetanse i håndtering av trusler og
vold i tjenester som kan være utsatt for
PLIVO-hendelser (hendelse 08.02)

Helse- og
omsorgssjefen,
oppvekst- og
kultursjefen

Løpende

Opplæring og øvelse i samarbeid
mellom nødetatene ved PLIVOhendelser (hendelse 08.02).

Brannsjefen

Løpende

Personell ved legevakt og psykososialt
støtteteam deltar i beredskapsøvelser.

Helsesjef

Løpende

Vurdere andre funksjoner som bør øves

Ressursgruppa
for beredskap
Helse og
omsorgssjefen,
oppvekst- og
kultursjefen

Løpende

Gjøres stadig

Løpende

Opplæring i smittevern i
virksomhetene

Helse- og
omsorgssjefen

Løpende

Del av beredskapsplan i den enkelte
virksomhet i helse og
omsorg. Barnehager
og skoler har plan
for brannvernopplæring og
brannøvelser
Rutiner for branntilsyn er på plass
Hygieneperm/
rutiner

Kompetanse, opplæring og øvelser i
helse- og omsorgsetaten gjennomføres
og dokumenteres.

Helse- og
omsorgssjefen

Løpende

Brannvernopplæring og –øvelser ut fra
risikovurdering av brannobjekt,
personale og brukere.

Øver spesifikt på de
ulike områder.
Øvelser med
samarbeidsparter
som Helse Fonna.

Forskrift om kommunal beredskapsplikt fastslår at 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 dette hensiktsmessig. Det henvises for øvrig til Opplæring og øving på side 5.
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Nye oppgaver som følge av politisk behandling februar 2016
Tiltak

Hovedansvarlig

2. Ferdigstille objektplan for
barnehage/skole snarest der dette
mangler.

Oppvekst- og
kultursjefen

3. Personalet ved barnehager og skoler Oppvekst- og
gjennomgår årlig utarbeidet objektplan kultursjefen
for institusjonen og øver i samarbeid
med lokalt politi som del av
beredskapsarbeidet.
1. Under rådmannens beredskapsarbeid Eiendomssjefen
og oppdatering av beredskapsplanen tas
opp utformingen av nye planlagte bygg
og eksisterende bygg for barnehage og
skole, og hvordan disse kan sikres
ytterligere for å forebygge PLIVOhendelser og evt. redusere
skadevirkningene av disse.

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

SLT

2016

SLT

2016

Løpende

Status
Alle barnehager og
skoler har levert
objektplaner til
politiet. Det er
utarbeidet
varslingsrutiner for
skoler: Samhandling
mellom skoler og
nødetater i
akuttfaser.
Tas opp til drøfting
og orientering på
rektorsamling i løpet
av 2017.

Legges inn som fast
prosedyre ved
planlegging av nye
skolebygg,
barnehager og
institusjoner mv.

Oppgaver som følge av evakueringsøvelse januar 2016
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Vår 2016

Tatt opp i
forbindelse med kurs
i kriseledelsen i juni
2016. Fortsatt
forbedringspotensial
Gjennomført.
Opplegget er at så
langt det er kapasitet
tar psykososialt
støtteteam seg av
dette. Dersom
behovet overstiger
behovet koples
legevakta inn.
Er gjennomgått. Må
settes inn i
planverket og
veileder.
Må tas opp med ny
plan- og
byggesakssjef.
Er gjennomgått.

Vurdering av egen-loggføring i
kriseledelsen (i fbm. kurs i juni)

Ressursgruppa
for beredskap

Avklaring av førstehjelp/kontakt mot
legevakt på evakueringsmottak
(justering av beredskapsplanen og
veileder for evakuering og håndtering
av pårørende)

Ressursgruppa
for beredskap

Logistikken på evakueringsmottak
gjennomgås på nytt.

Ressursgruppa
for beredskap

Våren
2017

Etablering av KO på
evakueringsmottak (justering av

Ressursgruppa
for beredskap

Våren
2017

Avdelingssjef
helse

Plan for oppfølging av kommunal beredskap side 17

Vår 2016

veileder for evakuering og håndtering
av pårørende (og evt.
beredskapsplanen))
Ressursgruppa
Vurdere behov for registreringer i POCfor beredskap
modulen i DSB-CIM (justering av
veileder for evakuering og håndtering
av pårørende og eventuelt
beredskapsplanen)
Vurdere flere varianter av vester (ulike
farger) for ulike funksjoner (helse,
mottak etc.).

Forvaltningsavdelingen

Ressursgruppa
for beredskap

Ressursgruppa
Justering av visning og sortering i POCfor beredskap
modulen i DSB-CIM
Kontaktopplysninger til virksomheter i
helse- og omsorg i DSB-CIM.

Helse- og
omsorgssjefen

Våren
2017

Er gjennomgått.

2016

Vurdert, men ikke
funnet grunnlag for
endring.

2016

Gjennomført

2016

Gjennomført

Oppgaver som følge av strategimøte i kriseledelsen 4. april 2016
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status
Tatt opp i
forbindelse med kurs
i kriseledelsen i juni
2016. Må justeres i
beredskapsplanen.
Gjennomført

Tilstedeværelse i beredskapsrommet
og bruk av telefon i beredskapsrommet
(justering av beredskapsplanen)

Ressursgruppa
for beredskap

Vår 2016

Planlegge kurs for kriseledelsen

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

Vår 2016

Innfasing av arkivet som ekstra
personellressurs for informasjon
(servicetorg)

Ressursgruppa
for beredskap

2016

Karlegging av bærbare PCer til
bereskapsrom og evakueringsmottak

Ressursgruppa
for beredskap

2016

Finne dato for og invitere til regionalt
beredskapsråd høsten 2016

Vår 2016

Gjennomført –
datoen blir 20.
oktober 2016
Gjennomført

Kartleggingen er
gjennomført.

Oppgaver som følge av ressursgruppas årsmøte, februar 2016
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
Utsending av oppfølgingsplanen til
ansvarlige sortert på tidsfrister i 1. og 2. for beredskap
halvår 2016

Tidsfrist

Status

Vår 2016 Gjennomført med
forholdsvis god
respons.

Liste over tiltakskort i DSB-CIM som
skal utarbeides

Ressursgruppa
for beredskap

Vår 2016

Liste klar, gjenstår
noen tiltakskort.

Kompletteringer i beredskapsrommet –
månedlig ettersyn

Ressursgruppa
for beredskap

Løpende

Under kontroll
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Oppgaver som følge av dambruddsøvelse juni 2016
Tiltak

Hovedansvarlig

Varslingsrutinene må gjennomgås i
teknisk etat

Teknisk sjef

Mediehåndtering avstemmes mellom
overordnet beredskapsplan og
beredskapsplan mot vassdragsulykker.
Hva gjør vi med telefoner (fast- og
mobil) i stabsrom?
Hvordan bruker vi statusmøter?

Ressursgruppa
for beredskap

Hva skal loggfører gjøre – og
kommunikasjonen med resten av
kriseledelsen?
Hvordan skal vi få styrket
«egenloggføring» og bruk av
tiltakskort?
Hvordan får vi oversikt over hva som
er loggført?

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Løpende

Teknisk sjef

Status
Vil foreta en årlig
gjennomgang av
varslingsrutiner.

2018

Løpende

Under kontroll

Kriseledelsen

Løpende

Under kontroll

Kriseledelsen

2016

Nedfelt i dokument
om logistikk i
kriseledelsen

Ressursgruppa
for beredskap

Kriseledelsen

Løpende

Nedfelt i dokument
om logistikk i
kriseledelsen

Ressursgruppa
for beredskap

Kriseledelsen

Tilrettele Flagging,
kategorisering,
gges i
oppgaver,
2017

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

Hvem skal lede etatsledelsene (etatssjef Kriseledelsen
og stedfortreder vil normalt befinne seg
i beredskapsrommet)? Er det behov for
en «instruks» for etatsledelsene? Behov
for egenkursing av de som vil være
igjen på etatsnivå?
Behov for en runde om
Ressursgruppa
«stedfortredere» også på etatsnivå
for beredskap

2017

Kriseledelsen

2016

Kriseledelsen

Løpende

Økt bevissthet om at/hvordan en kan
trekke inn folk i krisehåndteringen, til
f.eks. loggføring.
Talemeldingene i CIM må evalueres,
eventuelt meldes inn

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

2016

Avklare behov for tilgjengelige PCer i
beredskapsrommet
Behovet for «ro» i kriseledelsen må
innskjerpes – telefoner kan i større grad
tas i avlastningslokalene.
Under statusmøter skal all
oppmerksomhet være til rådmannen,
og det må være full telefontaushet.
Alle som skal gjøre tjeneste i
beredskapsrommet må ha med seg
bærbar pc eller nettbrett.

Ressursgruppa
for beredskap
Kriseledelsen

2016
Løpende

Vurdert. De enkelte
medlemmene i
etatsledelsene
innkaller selv
stedfortredere.

Er evaluert. Det er
mulig å forhåndslytte på tale-meldinger og eventuelt
gjøre dem bedre.
Kartlegging
gjennomført.
Under kontroll

Nedfelt i dokument
om «logistikk i
kriseledelsen»

Kriseledelsen

Ressursgruppa
for beredskap

informasjonstavler
Et diskutert i
kriseledelsen. Det er
ikke ønskelig å gjøre
noe med dette.

Kriseledelsen
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Løpende

Går stadig bedre.

Flere nøkkelstillinger involveres i CIM
(Brekke, bestillerkontor,
virksomhetsledere)
Økt fokus på bruk av tiltakskort,
meldinger og oppgavetildeling i CIMøvelser og i andre øvelser, møter mv.
Eget kurs i informasjons- og
mediehåndtering med fokus på
mediemodulen
Fokus på proaktivitet i etatsledelsene,
klargjøring av avdelingslederes
ansvar/rolle
Muligheter for å overstyre tidsangivelse
på loggføringer – kan være nødvendig
siden noen loggføringer blir til over
lang tid, men automatisk «datert» med
tidspunkt for påbegynt. Nyttig at et
loggpunkt blir loggført med tidspunkt
for oppdatering.

Ressursgruppa
for beredskap

Etatsledelsene

Løpende

Påbegynt. Behov
vurderes i etatene.

Ressursgruppa
for beredskap

Kriseledelsen

Løpende

Går stadig bedre.

2017

Planlagt i okt. 2016,
men måtte flyttes til
januar 2017

2016

Nedfelt i dokument
om «logistikk i
kriseledelsen»

2016

Avklart.

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

Kriseledelsen

Ressursgruppa
for beredskap

Oppgaver som følge av strategimøte i kriseledelsen 9. september 2016
Tiltak

Hovedansvarlig

Utrede enhetlig ledelsessystem (ELS) i
kriseledelsen

Ressursgruppa
for beredskap

Sekundæransvarlige

Kriseledelsen

Tidsfrist

Våren
2017

Status
Er drøftet – anses
ikke som ønskelig.

Oppgaver som følge av mobiliseringsøvelse 16. november 2016
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status
Responsprofilen er
oppdatert med
«kommer innen ½
time)
Gjennomført

Vurdere justering av responsprofil for
telemeldinger

Ressursgruppa

2016

Fase inn Aud Irene Jacobsen som fast
stedfortreder for Kristine Tveit

Ressursgruppa

2016

Vurdere flere stedfortredere på enkelte
funksjoner i kriseledelsen

Kriseledelsen

Ressursgruppa

Våren
2017

Legge stabssjefen inn i
varslingsmønsteret

Kriseledelsen

Ressursgruppa

Våren
2017

Kartlegging av mulige lokasjoner for
kriseledelsen dersom rådhuset ikke kan
brukes

Ressursgruppa

2018

Vea sykehjem er
utpekt som alt.
lokasjon til noe annet
blir vedtatt.

Vurdere behov/mulighet for flere
uvarslede øvelser pr. år

Kriseledelsen

Våren
2017

Er vurdert – anses
ikke som
ønskelig/nødvendig

Plan for oppfølging av kommunal beredskap side 20

Er drøftet – anses
ikke som
ønskelig/nødvendig
Er endret i
beredskapsplanen

Oppgaver som følge av miniøvelser i CIM høsten 2016
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Økt fokus på «oppgaver» ved seinere
CIM-øvelser

Ressursgruppa
for beredskap

Våren
2017

Vurdere økt hyppighet av CIM-øvelser

Ressursgruppa
for beredskap

Våren
2017

Status

Vurdert – ser ikke
behov

Oppgaver som følge av bombetrussel
Tiltak

Hovedansvarlig

Kjennskapen til kommunens
varslingsmønster må tydeliggjøres
overfor politi, kommunale
virksomheter mv. og på
kommunens nettsider

Ressursgruppa
for beredskap

Styrke muligheten for å både lese
og bruke sosiale medier i
beredskapsrommet

Ressursgruppa
for beredskap

Samle sms-nummer til kommunale
virksomheter, evt. legge inn i CIM

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

2017

Gjennomført

2018

Tas i forbindelse med
oppgradering av
rommet.

Etatene

2017

Gjennomført

Tydeliggjøre kontaktinformasjon
til legevakt

Ressursgruppa
for beredskap

2017

Gjennomført

Styrke bruken av oppgaver i CIM

Kriseledelsen,
etatsledelsene

Løpende Har vært tema for

Utvikle og tydeliggjøre bruken av
informasjonstavler i CIM

Ressursgruppa
for beredskap

2018

Arrangere enkelt kurs
i informasjons-tavler

Lage bordkort til de som
medvirker i kriseledelsen

Ressursgruppa
for beredskap

2017

Gjennomført

Vurdere utnyttelsen av tavlene i
beredskapsrommet og eventuelt
anskaffelse av nok en prosjektor

Ressursgruppa
for beredskap

2017

Er vurdert i
forbindelse med
oppgradering av
beredskapsrommet.

IT-sjef

CIM-øvelser våren
2017

Oppgaver som følge av ressursgruppas årsmøte 2017
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Vurdere alternative lokasjoner og
løsninger for pårørendesenter

Ressursgruppa
for beredskap

2018

Avklare tilgang til evakueringssenter
(særlig Karmøyhallen og
Norheimshallen), vaktmester?

Eiendomsavdelingen

2018
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Status

Avklares i 1. kvartal
2018.

Ressursgruppa
Melde inn behov til OneVoice om
forbedring av POC-modulen med tanke for beredskap
på evakuering

Våren
2017

Gjennomført

Avklare import av lister i POCmodulen (eks. klasselister)
Ressursgruppa
for beredskap

2017

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
Kurs for bemanning i pårørendemottak
for beredskap
Ressursgruppa
Legge inn nye tiltakskort for
for beredskap
etatsledelsene og PLIVO-hendelser

2018

Må inn i plan for
opplæring 2018.

2018

Må inn i plan for
opplæring 2018.

Våren
2017

Gjennomført

Lage ny grafisk framstilling av
informasjonstjenesten til
beredskapsplanen
Kurs i informasjonstavler i CIM

Oppgaver knyttet til revidert ROS-analyse 2020
Tiltak

Hovedansvarlig

Utvikling av digitalt ROS-verktøy
Avklare hvilke «virksomheter» som
skal risikokartlegge våren 2018

Opplæring og veiledning i
risikokartlegging

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Ressursgruppa
for beredskap
Alle etatene

2017

Implementeres våren
2018

2018

Ressursgruppa
for beredskap og
etatene

2018

Teknisk etat vil
vurdere eventuelt
om flere
virksomheter skal
risikokartlegge enn
de virksomhetene
som er plukket ut.
Opplæring
gjennomført 1.
kvartal 2018.

Oppgaver som følge av Øvelse Haugalandet september 2017
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Utnytte tavler i CIM bedre

Ressursgruppa
for beredskap

2018

Systematisere loggføring med tanke på
oppfølging av loggpunkter når det blir
mange loggpunkter.

Ressursgruppa
for beredskaps

2018

Behov for å øve mer i CIM

Kriseledelsen

2018

Bruke CIM til innkalling selv om
øvelsen er kjent for (mange av)
deltakerne

Rådmannen

Løpende
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Status
Arrangere kurs i
2018. Inn i plan for
opplæring.
Gjennomgå
tiltakskort for
loggfører på nytt.
Notat legges fram for
konklusjon i
kriseledelsen på
vårens møte.
Miniøvelser
månedelig.

Det etableres ei
støttegruppe for
nødnett og CIM som
kan hjelpe både
kriseledelsen og
etatsledelsene ved
behov.
Inntil videre
plasseres
loggansvarlig ved
bordet.
Bordplassering i
beredskapsrommet
framgår av
dokumentet
«Logistikk i
kriseledelse»
Den etaten som er
mest belastet av
hendelsen vil kunne
ha en ekstra
medarbeider i
kriseledelsen for å
bistå med loggføringer mv.

Sikre at teknologien ikke tar
oppmerksomhet fra kriseledelsen

Ressursgruppa
for beredskap

2018

Vurdere om loggfører bør sitte «ved
bordet»

Kriseledelsen

2018

Vurdere plassmangel i
beredskapsrommet

Kriseledelsen

2018

Vurdere behov for stedfortredere i
beredskapsrommet

Kriseledelsen

2018

Videreutvikle
medieovervåkningsfunksjonen

Ressursgruppa
for beredskap

2018

Utvikle arbeidsflyt for henvendelser
som kommer til rådhuset i en krise

Ressursgruppa
for beredskap

2018

Styrke IKT-løsninger for samhandling
med andre kommuner og andre i en
krise

Ressursgruppa
for beredskap/IT
m.fl.

2018

Vurderes i
forbindelse med
oppgradering av
beredskapsrommet

Felles opplærings- og
øvelsesaktivieteter for flere kommuner

Ressursgruppa
for beredskap

Løpende

Vurdere formuleringer av mulige
felleshendelser (flere kommuner) i ROS
og beredskapsplan

Ressursgruppa
for beredskap

2019

Invitere andre
kommuner til våre
kurs og øvelser
Tas i revisjon av
planverket

Formalisere liaison-ordning med
lensmannskontoret

Kriseledelsen/
ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

2018

Videreutvikle «øvingsweb»

Korrespondanse
med
lensmannskontoret.

2018

Oppgaver som følge av ressursgruppas årsmøte 2018
Tiltak

Hovedansvarlig

Øve på bruk av ny lokasjon for
kriseledelsen utenfor rådhuset

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
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Tidsfrist

2018

Status

Avklare div. spørsmål vedr. alternativ
lokasjon for kriseledelsen

Ressursgruppa

2018

Øve på bruk av beredskapsrom etter
oppgradering

Ressutsgruppa

2018

Kartlegge planlagte øvelser i 2018

Ressursgruppa

2018

Gjennomgå info-tavler, behovet og
eventuelt opprette

Ressursgruppa

2018

Vurdere CIM i forhold til
personvernforordningen (GDPR)

Ressursgruppa

2018

Gjennomgang av system med
evakuerte og pårørende

Ressursgruppa

Byggesakssjef
m.fl.

2018

Avklare vannforsyning ved
strømutfall

Ressursgruppa

VAR-sjef

2018

Oppgaver som følge av kriseledelsens strategimøte april 2018
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Oppdatere notat om logistikk i
kriseledelsen/loggføring

Ressursgruppa

2018

Sørge for opplæring av medlemmer i
støttegruppe for IKT

Ressursgruppa

2018

Opplegg for distribusjon av jodtabletter

Ressursgruppa

2018

Status

Oppgaver som følge av
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Sammenheng i planverket
Det er kommuneplanen som skal være det øverste nivået i kommunens planhierarki. Der er det et eget
kapittel om beredskap under kapittel 5.11 Klima, miljø og samfunnssikkerhet. Det er lagt opp til at
kommuneplanens samfunnsdel revideres i 2018-2019.
Hoveddokumentene i beredskapsarbeidet er den overordnede ROS-analysen og beredskapsplanen.
Skal disse ha noen funksjon, må de følges opp i det øvrige planverket, særlig i økonomiplan og
budsjett. Både beredskapsplan og ROS-analyse er inntatt i kommunens planstrategi.
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Det er også nødvendig å etablere egne beredskapsplaner i de enkelte virksomhetene i kommunen (den
enkelte skole, sykehjem, barnehage og så videre). Karmøy kommune har gått bort fra å ha egne
beredskapsplaner på etatsnivå. En del fagplaner finnes fortsatt på etatsnivå, så som smittevernplan.
Plan for helsemessig og sosial beredskap er imidlertid tatt inn i den overordnede beredskapsplanen.
Ved å ta bort de etatsvise beredskapsplanene, tydeliggjør en at en hendelse enten håndteres på
virksomhetsnivå i samarbeid med nødetatene. Dersom hendelsens art eller omfang tilsier det, heves
den opp til «kommunalt nivå» ved at kriseledelsen samles. Samtidig med at kriseledelsen etableres,
samles også alle etatsledelsene, og dersom en videre håndtering kan skje innenfor rammene av en etat,
kan ansvaret lett videreføres i respektive etatsledelse.
I den daglige virksomheten er det avgjørende at ROS-analysen benyttes blant annet i
reguleringsarbeidet. Dette blir i stor grad gjort.

Politisk behandling av planverket
ROS-analysen, beredskapsplanen og oppfølgingsplanen ble behandlet i formannskapet 25. januar.
Følgende innstilling ble vedtatt enstemmig:

1. Risiko- og sårbarhetsanalyse 2016 godkjennes og legges til grunn for videre utvikling av
samfunnssikkerhetsarbeidet og øvrig planarbeid i Karmøy kommune.
2. Beredskapsplan 2016 tas til orientering.
3. Oppfølgingsplan for kommunal beredskap 2016 tas til orientering.
Planverket ble sluttbehandlet i kommunestyret 8. februar der formannskapets innstilling ble vedtatt

enstemmig. Svein Aamelfot (AP) fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet,
som ble oversendt formannskapet uten realitetsbehandling:
1. Under rådmannens beredskapsarbeid og oppdatering av beredskapsplanen tas opp utformingen av
nye planlagte bygg og eksisterende bygg for barnehage og skole, og hvordan disse kan sikres ytterligere
for å forebygge PLIVO-hendelser og evt. Redusere skadevirkningene av disse.
2. Ferdigstille objektplan for barnehage/skole snarest der dette mangler.
3. Personalet ved barnehager og skoler gjennomgår årlig utarbeidet objektplan for institusjonen og
øver i samarbeid med lokalt politi som del av beredskapsarbeidet.
Oversendelsesforslaget ble behandlet i formannskapsmøte 22. februar og vedtatt oversendt
rådmannen.

Internkontroll på beredskapsområdet
Interessenter og krav
Kommunens beredskaps- og samfunnssikkerhetsarbeid er hjemlet i lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og konkretisert i
forskrift om kommunal beredskapsplikt. Lov og forskrift stiller blant annet krav om risiko- og
sårbarhetsanalyse (ROS), beredskapsplan og at kommunen kan dokumentere et helhetlig og
systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.
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ROS-analysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner og for øvrig ved endring i
risiko- og sårbarhetsbildet. ROS-analysen skal forankres i kommunestyret. Beredskapsplanen skal
være oppdatert til enhver tid og revideres minst én gang i året, men trenger ikke politisk behandling.
Rådmannen legger opp til at ROS-analysen legges fram hvert 4. år, tidlig i kommunestyreperioden. I
samme omgang legges oppdatert beredskapsplan og oppfølgingsplan til de folkevalgtes orientering.

Egenvurdering og gjennomganger
Beredskapsarbeidet skal årlig gjennomgås for å fastslå om aktivitetene og resultatene av dem stemmer
overens med det som er planlagt. Den årlige gjennomgangen foretas av ressursgruppa for beredskap
som sammenfatter sine funn i en rapport til rådmannen. Rapporten tas om nødvendig opp i
strategimøte for kriseledelsen som avholdes to ganger i året.

Kontinuerlig forbedring
Rådmannen oppdaterer beredskapsplanen etter behov i mellomtida. Rådmannens ressursgruppe for
beredskap utfører en årlig gjennomgang av beredskapssituasjonen og gir en statusmelding til
rådmannen.
Tiltak som foreslås gjennomført, skal føres inn i plan for oppfølging av kommunal beredskap. Disse
forslaga tas med i behandlingen av kommunens økonomiplan og øvrig planverk. Endringer i
beredskapssystemet skal føre inn i revidert beredskapsplan.
Alle øvelser og uønskede hendelser skal dokumenteres og evalueres. Evalueringene brukes til å
planlegge beredskapsarbeidet videre, til oppdatering av planverk og til styrking av
systemene/planverket.

Plan for oppfølging av kommunal beredskap side 26

