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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 styrter 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, januar 2020
Vibeke Vikse Johnsen
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
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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 ble oppgradert teknisk i 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.
Sammen med kommunene Sveio, Utsira, Haugesund, Tysvær og Bokn arrangerte Karmøy en stor
øvelse i september 2017. Ny felles øvelse gjennomføres i januar 2020.
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 skal være tilgjengelig for alle
ansatte via Innsiå 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
Sveio i 2018. Nytt beredskapsråd planlegges i Haugesund i februar 2020.

Beredskapssamarbeid med Bokn
I tråd med avtale om tjenestesamarbeid mellom Karmøy og Bokn kommuner, har Karmøy tatt på seg
beredskapskoordinatorrollen for Bokn. Ressursgruppa for beredskap er utvidet med representanter
for Bokn og vil fungere felles for de to kommunene. Det er en ambisjon å samordne/harmonisere
planverk og systemer for øvrig slik at samarbeidet kan gi synergi-effekter og ikke medføre
unødvendig dobbeltarbeid.
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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 etat 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.
Først i oversikten gjengis tiltak knyttet til hovedkategoriene i ROS-analysen (2020). Deretter kommer
tiltak som følger av beredskapsplanen. I en egen bolk er det overført en del tiltak fra tidligere
oppfølgingsplan og til slutt kommer tiltak som føler av møter i ressursgruppa/kriseledelsen, øvelser,
hendelser og så videre.

Hendelsekategori Natur- og klimahendelser
Tiltak

Hovedansvarlig

Avklare behov for flomvern
Avklare mulige tiltak for å kanalisere
og absorbere overvann
Tilsyn med og vedlikehold av dammer
Ta hensyn til overvann/urbanflom i
overordnet arealplanlegging
Utarbeide flomkart i tilknytning til
arealplaner
Utarbeide kart over forventet framtidig
havnivå
Utarbeide kart over (risiko for)
overvann som sikrer at areal for
overvannshåndtering tas med i
arealplanleggingen
Vurdere veistrekninger som kan/bør
heves for å unngå at de blir liggende
under vann
Skape buffer mellom bebyggelse og
utmark i arealplanleggingen

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Teknisk etat
Teknisk etat
Teknisk etat
Stabssjef

Plan&strategi

Teknisk etat

Plan&strategi

Gjøres i revisjon av
kommuneplanens
arealdel

Løpende
Tas hensyn til ved
utarbeiding av
kommuneplanens
arealdel

Stabssjef

Teknisk etat

Teknisk etat

Stabssjef

Plan&strategi
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Vurderes i revisjon
av kommuneplanens
arealdel

Fortsatt lav terskel for å innføre
restriksjoner på/forbud mot
bålbrenning, grilling i utnmark mv.
Lyngbrenning, beiteforbedring og
beskjæring for å holde vegetasjonen
nede nær bebyggelse
Separering og utskifting av gamle
avløpsrør

Brannvesenet

Løpende

Teknisk etat

Løpende

Teknisk etat

Løpende

Hendelsekategori Helserelaterte hendelser
Tiltak

Hovedansvarlig

Pandemigruppe
System for beordring/innkalling av
ekstramannskaper
Kontinuitetsplaner som sikrer personell
til samfunnskritiske oppgaver

Tidsfrist

Status

Tidsfrist

Status

Helse- og omsorg Smittevernlegen
Helse- og omsorg
Helse- og omsorg

Hygiene-informasjon

Helse- og omsorg

Vaksinasjon

Helse- og omsorg

Kontroll med badeanlegg mv.

Stabssjefen

Oppmuntre til reduksjon i bruken av
antibiotika

Sekundæransvarlige

Miljørettet
helsevern
Helse- og omsorg Kommuneoverlegen

Hendelsekategori Store ulykker
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Krav om brannslukningsutstyr i bobiler
og båter som «fortøyes» tett under
festivaler mv.
Regulering av parkering av bobiler
Krav til ROS-analyser for festivaler
Oversikt over mannskap og utstyr for
oppsamling av olje, rensing av strenger
mv. ved akutte utslipp av forurensende
materialer.
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Hendelsekategori Næringsvirksomhet/-industri
Tiltak

Hovedansvarlig

Hensynssoner/sikkerhetssoner rundt
storulykkebedrifter mv. for å begrense
boligbygging og etablering av visse
typer virksomheter

Stabssjef

Sekundæransvarlige

Begrense tilgang til besetninger/anlegg
for å hindre smitte.

Status
Vurderes i
forbindelse med
rullering av
kommuneplanen

Plan&strategi

Løpende

Rask melding til mattilsynet ved
hendelser knyttet til
næringsvirsomhet/-industri
Prøvetaking for å begrense smitte av
dyrebesetninger

Tidsfrist

Teknisk etat

Brekke vba

Stabssjef

Plan&strategi

Løpende
Vurderes i
forbindelse med
rullering av
kommuneplanen

Hendelsekategori Atomulykker/strålehendelser
Tiltak

Hovedansvarlig

Lagring og system for utdeling av jodtabletter

Ressursgruppa
for beredskap

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Tidsfrist

Status

Helse og
omsorg

Hendelsekategori Stor brann
Tiltak

Hovedansvarlig

Teknisk etat

Soneinndeling av bygg
Automatiske slukkeanlegg (sprinkling)
i kommunale bygg
Nødvendig opplæring hos personale,
og brukere ved kommunale bygg
El-vakt på komfyrer
Tilse at blant annet rømningsveier er i
tråd med regelverket

Sekundæransvarlige

Helse og
omsorg
Helse og
omsorg

Løpende

Helse og omsorg

Oppvekst og
kultur

Løpende

Teknisk etat

Helse og
omsorg

Teknisk etat

Teknisk etat

Krav til ROS-analyser ved festivaler og
større arrangementer
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Løpende

Hendelsekategori Forsyningssvikt
Tiltak

Hovedansvarlig

Informasjon om egenberedskap til
befolkningen

Ressursgruppa
for beredskap

Sekundæransvarlige

Kommunikasjonssjefen

Tidsfrist

Status

Løpende

Skaffe transportmuligheter,
oppvarming mv. med alternative
energikilder med tanke på bortfall av
strøm, bensin og så videre.
System for alternativ distribusjon av
vann (f.eks. utkjøring av vann)
Varslingssystem for unormale forhold
for drikkevann
Kontroll, testing og tilsyn med
nedbørsfelt, dammer, høydebasseng og
distribusjonsnett for vann

Teknisk etat
Teknisk etat
Teknisk etat

Utskifting av rør

Teknisk etat

Økt kapasitet på høydebasseng

Teknisk etaat

Avklare reservevannsløsning for
regionen

20 mill fordelt på
2020-21.

Teknisk etat
Teknisk etat

Forsvarlig parkering av
renovasjonsbiler
Plan for anskaffelse av nød- og
reservestrøm til bygg med kritiske
samfunnsfunksjoner

Teknisk etat

Teknisk etat

Ressursgruppa
forberedskap

Legge til rette for evakueringsmottak
med varmestuefunksjon

Ressursgruppa
for beredskap

Sektor eiendom

Øvelser i å håndtere hendelser uten
tilgang til strøm, telefon, internett mv.

Ressursgruppa
for beredskap

Innkjøp av mobilt reservestrømsaggregat og forberede tilkopling

Alle kommunalAlle virksomheter i kommunen må
vurdere sin egen sårbarhet og relevante sjefene
tiltak for å ivareta kritiske funksjoner
ved (langvarig) strømbrudd.
Planlegge tilgang på diesel til
nødstrømsaggregat ved langvarig
strømutfall

Ressursgruppa
for beredskap
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2020

Penger avsatt i
budsjettet for 2020.
Prosess i gang.

Løpende

2020

Kontakte ST1 om
avtale

Hendelsekategori Tilsiktede hendelser
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Flukt-/rømningsveier

Teknisk etat

Løpende

Rask oppfølging av signaler fra politi
eller andre fagmyndigheter

Rådmannen,
berørte etater

Løpende

Alle etatssjefene

Løpende

Alle etatssjefene

Løpende

Alle etatssjefene

Løpende

Opplæring av ansatte med tanke på
årvåkenhet overfor unormal eller
mistenkelig oppførsel
Instrukser og øvelse for personale
Trening i å fange opp signaler som kan
varsle uønskede hendelser
Utvikling av egen IKT-beredskapsplan

Stabssjefen

IT-sjef

Status

2020

Hendelseskategori «spesielt ressurskrevende hendelser»
Tiltak

Hovedansvarlig

Legge til rette for samordning og god
kommunikasjon ved vanskelige
situasjoner - mot publikum, egne
ansatte og mellom virksomheter og
nivåer i organisasjonen.
Medieovervåkning

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Ressursgruppa
for beredskap

Kommunikasjonssjefen

Løpende

Stabssjefen

Kommunikasjonssjefen,
medieovervåer

Løpende

Status

Hendelser utenfor kommunens geografiske område
Tiltak

Hovedansvarlig

Oversikt over tiltak knyttet til
smittsomme personer som ankommer
flyplassen

Stabssjefen

Sekundæransvarlige

Kommuneoverlegen

Tidsfrist

Status

Løpende

Hendelser på tvers av kommunegrensene
Tiltak

Beredskapsforum

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap
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Tidsfrist

Løpende

Status
Beredskapsforum
har møte hver
måned

Felles beredskapsrådsmøter

Kriseledelsen
Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

Felles øvelser
Felles ROS

Løpende
Kriseledelsen

Løpende

Beredskapsrådsmøte
i Haugesund 6.
februar 2020
Felles øvelse 23.
januar 2020

2020

Opprettholdelse av kritiske samfunnsfunksjoner
Tiltak

Hovedansvarlig

Velge ut områder av
samfunnsfunksjoner en vil ha spesielt
fokus på
Plan for reservepersonale på utvalgte
områder

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet
Tiltak

Hovedansvarlig

Vurdere formalisert samarbeid med
flere frivillige ressurser (blant annet
Røde Kors)

Ressursgruppa
for beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap
Tiltak

Hovedansvarlig

Sjekke at planen er i tråd med lovkrav
og veilder.

Helse og omsorg

2020

DSB-CIM, nødnett mv.
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

2020

Komplettere lister over kontakter og
ressurser - plan for oppdatering

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

Legge inn planverk i CIM
(beredskapsplan, ROS, oppf.plan)

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Nye tiltakskort etter justering av ROS

Vurdere CIM opp mot GDPR
Lokalt sambandsreglement
nødterminaler

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

2020

Kvalitetsrådgiver
Digitalitetsrådgiver
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2020
2020

Status

Tiltakskort for intern teknisk
brukerstøtte

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Opprette teknisk brukerstøtte som
rolle/gruppe i CIM

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Vurdere mottak og oppfølging av
varsler fra Fylkesmannen

Ressursgruppa
for beredskap

Samordnes med
andre kommuner i
beredskapsforumet

Etablering av kriseledelsen dersom rådhuset ikke er tilgjengelig
Tiltak

Hovedansvarlig

Øve kriseledelse på
hendelseshåndtering utenfor rådhuset

Ressursgruppa
for beredskap

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Tidsfrist

Status

Kriseledelsen

Forlegning
Tiltak

Hovedansvarlig

Oppdatere oversikt over mulige
overnattingstilbud i kommunen og
nabokommuner

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap

Løpende

Opplæring og øving
Tiltak

Hovedansvarlig

Kurs for bemanning i pårørendemottak
Kurs for ulike funksjoner i
krisehåndteringen
Samling av alle som har
beredskapsfunksjoner for å skape
oppmerkomhet og øke kompetansen
Sjekkliste over kompetansekrav for alle
med beredskapsfunksjoner
CIM-opplæring
CIM-øvelser

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

2020

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Ressursgruppa
for beredskap
Ressursgruppa
for beredskap

Løpende

Hvert halvår

Løpende

Månedlig

2020

Oppgaver overført fra tidligere oppfølgingsplan
Tiltak

Hovedansvarlig

Logistikken på evakueringsmottak
gjennomgås på nytt.

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap
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Tidsfrist

2021

Status

Mediehåndtering avstemmes mellom
overordnet beredskapsplan og
beredskapsplan mot vassdragsulykker.

Teknisk etat

Videreutvikle
medieovervåkningsfunksjonen

Ressursgruppa
for beredskap

Utvikle arbeidsflyt for henvendelser
som kommer til rådhuset i en krise

Ressursgruppa
for beredskap

Videreutvikle «øvingsweb»

Ressursgruppa
for beredskap

Ressursgruppa
for beredskap,
kommunikasjonssjefen

2020

2020
Servicetorget

2020
2020

Oppgaver som følge av tilsyn med beredskapen oktober 2019
Tiltak

Hovedansvarlig

Bedre oversikt over ressurser og
kontakter (i CIM)

Ressursgruppa
for beredskap

Rutiner for oppdatering av liste over
ressurser og kontakter

Ressursgruppa
for beredskap

Vurdering av beredskapskoordinators
rolle i kriseledelsen

Ressursgruppa
for beredskap

Sekundæransvarlige

Alle etatene
Eksterne
aktører

Tidsfrist

Status

7. februar
2020
7. februar
2020

Kriseledelsen

2019

Justert tekst i
beredskapsplanen

Oppgaver som følge av arbeid med rullering av planverket
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap

Status
Innspill fra
Fylkesmannen

Ressursgruppa
Vurdere akseptkriterier og grunnlag for
for beredskap
tall for sannsynlighet i ROS-analysen.
Styrke sammenhengen mellom ROSanalyse og annet planverk, først og
fremst økonomiplan/budsjett og
kommuneplanen.

Tidsfrist

Stabssjef

«Kommunen skal følge opp denne
rapporten med dokumentasjon som
dekker forskriftskravet om et helhetlig
og systematisk samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid. Vi forventer at
kommunens beredskap knyttet til
eventuell stenging og hendelser på
europa- og fylkesveinettet også vil
inngå i dette arbeidet»
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Innspill fra
Vegvesenet.

Oppgaver som følge av havariøvelse på flyplassen november 2019
Tiltak

Hovedansvarlig

Vurdere kommuneoverlegens rolle og
funksjon i krisehåndtering
Ta opp med Haugaland Brann og
Redning om varsling av kommunen
(rådmannen) ved større hendelser
Innkallinger via e-post går i spamfilteret
Avklare om NAV-sjefen forventes å
møte ved øvelser
Vurdere robustheten i at
økonomiavdelingen brukes til
oppskalering etter nedbemanning (fra
24 til 8 personer)
Bevisstgjøring av og opplæring i ulike
medarbeideres rolle og funksjon i krise
Finne optimal plassering av
loggansvarlig i beredskapsrommet
Avklare om kommunale virksomheter
skal varsles uten at det er kommet
ønske om det fra nødetatene
Tydeligere markering av statusmøter i
kriseledelsen
Avklare hvordan kommunen skal
forholde seg til meldinger i sosiale
medier i en krise
Skal servicetorget kunne se tiltakskort?
Bør kommunen ha et "krisesekretariat"?
Aktivering av psykososialt støtteteam
avklares.

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Kriseledelsen

2020

Ressursgruppa
for beredskap

2020

IT-avdelingen

F24 Nordics
(OneVoice)

2020

Helse og omsorg

2020

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Ressursgruppa
for beredskap

2020

Kriseledelsen

2020

Ressursgruppa
for beredskap

Alle etatene

Rådmannen
Ressursgruppa
for beredskap

Status

Dette antas nå å
være i orden.

2020

2020
Kommunikasjonssjefen

Ressursgruppa
for beredskap
Kriseledelsen

2020

2020

Ressursgruppa
for beredskap
Helse og omsorg/ Ressursgruppa
kommuneoverfor beredskap
legen

2020
2020

Oppgaver som følge av strategimøte i kriseledelsen desember 2019
Tiltak

Hovedansvarlig

Oppdatering av tiltakskort i CIM

Sekundæransvarlige

Ressursgruppa
for beredskap
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Tidsfrist

2020

Status

Ønske om demonstrasjon av utstyr i
beredskapsrommet, blant annet
satellittelefonen

Ressursgruppa
for beredskap

Ressursgruppa
Avklaring av grensesnittet kommunen for beredskap
IUA - brannvesenet

Oppgaver som følge av regional stråleøvelse januar 2020.
Tiltak

Hovedansvarlig

Sekundæransvarlige

Tidsfrist

Status

Nye oppgaver som følge av politisk behandling januar/februar 2020
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 2020.
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.
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,
beredskapsplaner knyttet til vannproduksjon og så videre. Plan for helsemessig og sosial beredskap er
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.
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Politisk behandling av planverket 2020
(legges inn etter kommunestyrets behandling i februar 2020)

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.
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.
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