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Forord 
 
 
For å kunne takle katastrofer eller ulykker av et omfang som ikke det vanlige apparat er 
dimensjonert for, skal kommunen raskt kunne etablere en kriseledelse med nødvendig 
sekretariat og støttefunksjoner. 
 
Kriseledelsen skal kunne etableres på kort varsel og kunne prioritere samt ta viktige 
avgjørelser i akutte situasjoner. Normalt koordineres kriseledelsen av rådmannen. 
 
Denne planen er en rammeplan kombinert med veiledning. Den skal være til støtte for de i 
kommunen som er i kriseledelsen. Det å ha en god og oversiktlig beredskapsplan er en 
viktig faktor for en vellykket krisehåndtering. 
 
 
Beredskapsplanen er laget i et antall papirutgaver som oppbevares sentralt. Men planen er 
også å finne på kommunens intranett slik at alle aktuelle personer i kommunen har lett 
tilgang til planen. 
 
 
 
 
 
 
Ordfører 
 
Thor Jørgen Tjørhom 
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1.0. Innledning 
 

 

1.1. Generelt 
 
Katastrofer, alvorlige ulykker og svikt i samfunnsviktige systemer avslører ofte at  
samfunnet ikke er godt nok forberedt på å håndtere vanskelige situasjoner tilfreds- 
stillende. Selv mindre forstyrrelser resulterer ofte i vesentlige tap for mennesker, miljø eller 
virksomheter. Med enkle midler vil mange slike situasjoner kunne unngås. 
 
Naturkatastrofer har vi alltid måttet leve med, men i tillegg har den tekniske og økonomiske 
utvikling ført til et stadig økende antall uønskede hendelser, som branner og eksplosjoner, 
miljøforstyrrelser, driftsforstyrrelser, driftsstans og forsyningssvikt. 
 
 

1.2. Katastrofer/ulykker 
 
Som eksempler på større ulykker/katastrofer som kan inntreffe i vårt område kan nevnes: 
 

 

 

  

  

   

  

 

 
 

I de fleste tilfeller vil ulykker og katastrofer som nevnt ovenfor være av et slikt omfang at 
redningstjenesten, som ledes av politiet og består av brannvesenet, industrivernet, forsvaret, 
sivilforsvaret m. f., vil ha kapasitet til å takle situasjonen.  
 
Dersom en omfattende ulykke eller katastrofesituasjon inntreffer, og de ordinære innsats- 
organers ressurser ikke strekker til, kan kommunen bli engasjert i rednings- og oppryddings- 
aksjoner. I slike situasjoner vil det bli stilt store krav til innsats fra berørte kommuner, også 
utover det å stille ressurser til disposisjon. 

 

  

1.3. Redningstjenesten i Norge   
        

Ved større ulykker er det viktig at alle krefter blir satt inn i en samordnet innsats for å avgrense 
skadevirkningene. Normalt er det den sivile redningstjenesten, ledet av politiet eller det 
kommunale brannvesen, som rykker ut og takler branner, uhell og ulykker. 
Den sivile redningstjenesten i Norge er et samvirke mellom en rekke offentlige etater, frivillige 
organisasjoner og private selskaper med ressurser innen redningstjeneste. 
For å utnytte de samlede redningsressurser vil det ved en større ulykke bli etablert en lokal 
redningssentral (LRS) i det aktuelle politidistrikt under ledelse av politimesteren. 
 

 

 
 
 
 

 

Storm/orkan    Olje- og kjemikalieforurensning 
Flom/oversvømmelser   Svikt i elektrisitetsforsyningen 
Snøras/jordras/leirras   Radioaktivt nedfall 
Større skogbranner   Svikt i vann- og avløpssystemer 
Industribranner    Større trafikkulykker 
Sabotasje eller hærverk   Eksplosjoner 

 

Hovedredningssentrale
n (HRS) for Sør-Norge 
på Sola 

 

Lokal redningssentral 
(LRS) Ledes av lokal 
politimester 

 

Innsatsleder fra politiet 
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Ved ulykker til havs eller ulykker med betydelig omfang, vil redningsinnsatsen bli ledet av 
en av landets to hovedredningssentraler, forkortet HRS. På skadestedet er det innsatsleder 
som koordinerer og leder redningsinnsatsen. Innsatsleder kan være lensmannen eller en 
annen politimann. 
 
Kommunene er pliktige til vederlagsfritt å stille ressurser til disposisjon for redningstjenesten 
ved anmodning. Dette er hjemlet i “Direktiv for politiets redningstjeneste”, pkt. 1.2 og 1.7. 
Ressursene kan være brannvernmateriell og personell, teknisk materiell og utstyr, helse- og 
omsorgsressurser, oljevern- og havnemateriell, bygninger, lokaliteter, kjøretøyer osv. 

 

          

1.4. Kommunens ansvar og oppgaver 
 

Kommunens ansvar i en krisesituasjon er å delta i arbeidet med skadebegrensende tiltak for 
å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier. Det kan også være situasjoner hvor 
kommunen selv er ansvarlig for å håndtere hendelser. For eksempel ved smitteutbrudd e.l. 
 
Eksempler på oppgaver som kommunene kan få ansvaret for å håndtere i en krisesituasjon: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.5 Mål for beredskapsplanleggingen  
 

“Sirdal kommune skal ha god beredskap mot alle aktuelle kriser og uønskede hendelser” 
 
 

1.6 Fullmakter gitt til rådmannen  
 

Fullmakt for kriseledelsen er vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 K-sak 12/123 
 

”Stans av all tjenesteyting der det er påkrevd. Rett til å beordre ansatte til nødvendig 
krisetjeneste. Rett til å rekvirere kommunalt materiell og eiendommer, samt å benytte 
nødvendige økonomiske midler i skadeforhindrende og forebyggende arbeid i kriser”. 
 
 
1.7 Oversikt over fagberedskapsplaner i kommunen  
 
Gjelder planer med tanke på aktuelle hendelser som kommunens ledelse og kriseledelse må 
være informert om: 
 
 
 

 

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

 

Fagberedskapsplaner i kommunen 
 

 

Ansvar 
 

Oppbevares 
hvor 

 
Administrasjon 
 
 
 

 
Plan for informasjon til befolkningen 
 
Plan for informasjon ved kriser 

 
Leder 
Infoavdelingen 
Personalkonsulent/ 
Ordfører/HMS/Perso
nalrådgiver 

 
DSB-cim 
fagsystem 
Sentralarkiv 
I perm på 
enheten 
 

 
Teknikk, 
landbruk og 
miljø 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedplan vann og avløp 
Hovedplan Vei 
Beredskapsplan Tonstad vannverk.  
Beredskapsplan Sinnes vannverk.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens arealdel 
 
Beredskapsplan mot akutt 
forurensning 

Enhetsleder teknisk 
drift 
 
 
 
Enhetsleder 
arealforvaltning 
 
Beredskapskoordinator 

/ Brannsjef 

 
DSB-cim 
fagsystem 
Sentralarkiv 
I perm på 
enheten 
 

 
Oppvekst og 
levekår 

Plan for helsemessig og sosial 
beredskap 
Smittevernplan. 
Pandemiplan 
Tuberkoloseplan 
Beredskapsplan Legekontor 
Beredskapsplan Helsestasjon 
Beredskapsplan Ambulanse 
Beredskapsplan Psykisk helse 
Beredskapsplan Funksjonshemmede  
Varslingsplan Kommunalt kriseteam 
Retningslinjer for kommunalt 
kriseteam 
Evakueringsplan ved dambrudd, 
Sirdalsheimen institusjon. 
Beredskapsplan Sirdalsheimen 
Beredskapsplan Hjemmebasert oms. 
 
Evakueringsplan ved dambrudd, 
Tonstad skule. 
Tiltaksplan for uforutsette hendelser 
ved Tonstad skule 
Beredskapsplan for skolene i Sirdal. 
Perm: Personalomsorg. Kriseperm. 
Evakueringsplan ved dambrudd, 
Sinnes skule.  
Tiltaksplan for uforutsette hendelser 
ved Sinnes skule. 
 
Evakueringsplan ved dambrudd, 
Tonstad barnehage. 
Evakueringsplan ved dambrudd, Øvre 
Sirdal barnehage. 
Beredskap Barnehagene  
Beredskapsplan(er) NAV 

Plan og 
utviklingsleder 
Kommuneoverlege 
 
 
Enhetsleder Helse 
 
 
 
 
 
 
 
Enhetsleder Pleie og 
omsorg 
 
 
 
Enhetsleder skole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enhetsleder 
Barnehagene 
 
 
 
Enhetsleder NAV 

 
DSB-cim 
fagsystem 
Sentralarkiv 
I perm på 
enheten 
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Samtlige beredskapsplaner skal ligge lagret i DSB-cim , i papirutgave i Sentralarkivet samt i 
perm ute på hver enhet. 
 

 
1.8 Den sivile kriseledelsen  
 
Hos Fylkesmannen vil det ved store ulykker eller katastrofer bli etablert en Krisestab direkte 
under fylkesmannens ledelse som skal operere på døgnbasis. 
 
Fylkesmannens krisestab har ingen operative oppgaver innen den sivile redningstjenesten, 
men skal kunne ta imot, effektuere eller videreformidle anmodninger om eventuell støtte. 
Krisestaben skal snarest mulig etter at den er etablert ta kontakt med kommunene i fylket og 
etablere forbindelse. 
 

Kommunen skal straks orientere fylkesmannen om situasjonen, utviklingen og ellers 
om det er tiltak kommunen ønsker iverksatt fra fylkesmannens side. 
 
Skissen under viser hvordan kriseledelsen på sivil side er organisert i Norge. 
Lederdepartementet vil for eksempel kunne være Justisdepartementet og fagdirektorat 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Men det kan også være andre 
departementer og direktorater ut fra katastrofen eller hendelsens art. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.9 Kvalitetssikring 
 
Systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid etter internkontrollmetoden innebærer at 
kommunen etablerer en prosess med krav om skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjonen vil 
tjene både som grunnlag for kommunens egen evaluering og utvikling av sikkerhets- og 
beredskapsarbeidet og fylkesmannens tilsyn med kommunen. 
Den vil også medvirke til at personer med oppgaver og ansvar for sikkerhet og beredskap er i 
stand til å utføre arbeidet. Dette vil være viktig ved utskifting av personell. 
 

 

Utpekt 

lederdepartement 

 

Aktuelt 
fagdirektorat 

 

Sentral krise- 
støtteenhet (KSE) 

 

Fylkesmannen i 
Vest-Agder 

 
Kommunen 

 

 

Fylkesmannens krise- 
og samordningsstab 

 

Kommunens krise-
ledelse og sekretariat 

 

Krisestab i  
aktuelt fagdirektorat 
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For å oppnå en effektiv beredskap i kommunen er det viktig at tiltakene inngår i en helhetlig og 
sammenhengende beredskapsprosess etter internkontrollmetoden. 
 
Hver enhet i kommunen har ansvar for at dokumentasjon er innarbeidet i internkontrollsystemet. 
 
Beredskapsprosess består av følgende faser: 
 
Fase 1: Kartlegging 
· Kartlegge risikosituasjoner, krav og forventninger gjennom ROS analyse 
 
Fase 2: Mål og organisering 
· Sette mål for sikkerhet og beredskap 
· Organisere arbeidet med sikkerhet og beredskap 
 
Fase 3: Gjennomføring 
· Utarbeide handlingsplaner med grunnlag i ROS 
· Styrke beredskapskompetansen 
· Ivareta sikkerhet og beredskap i planlegging, tjenesteyting og saksbehandling 
 
Fase 4: Evaluering 
· Evaluere og utvikle sikkerhets- og beredskapsarbeidet ved rutiner for ajourhold, 
  beredskapsgjennomgang og tilsyn. 
 
 
Praktisk gjennomføring. 
Beredskapskoordinator har ansvar for å påse at beredskapsarbeidet i kommunen følges opp. 
Beredskapskoordinator innkaller kriseledelsen minst 1.gang pr. år for gjennomgang og 
vurdering av beredskapsplanen og beredskapsarbeidet. 
Beredskapskoordinator har ansvar for oppdatering og revisjon av beredskapsplanen 
  
Alle enhetsledere innkalles minst 1. gang pr. år for gjennomgang av handlingsplaner som er 
knyttet til Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS Sirdal), samt dokumentasjon av 
internkontrollarbeidet. I henhold til “Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet” vil 
enhetsledere bli varslet via QM+ etter årshjul for oppdatering/revisjon av planer. 
 
ROS Sirdal skal evalueres/oppdateres årlig, og det skal gjennomføres revisjon hvert fjerde år. 
Beredskapsplanen skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum revidert en gang pr. år. Det 
skal være en politisk behandling av beredskapsarbeidet hvert år. 
Revisjon av “ROS Sirdal”, “Beredskapsplan for Sirdal kommune” og “Kvalitetssikringssystem for 
beredskapsarbeidet” skal følge årene med kommunevalg. 

 
2.0 Etablering av kommunens kriseorganisasjon  
 

2.1 Generelt 
 
Kommunalt beredskapsråd 
Det settes i gang arbeid med opprettelse av kommunalt beredskapsråd, og bør bestå av ordfører 
(formann), rådmann, representant for kommunale og statlige fagorganer i kommunen, politi, 
Sivilforsvaret, Forsvaret, kommunalt kriseteam, frivillige organisasjoner, Sira-Kvina, og bør møte 
minst en gang pr. år. 
 
Oppgaver: 

 Treffe avtaler om samarbeid 
 Finne felles løsninger 
 Gi gjensidig informasjon om beredskaps forhold 
 Gi råd til besluttende myndigheter på kommuneplan 
 Ta initiativ til beredskapsforberedelser 
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Effekter: 
 Gjensidig kjennskap 
 Økt beredskapsbevissthet 
 Mer effektiv kriseplanlegging 
 Mer effektiv krisehåndtering 

 
Kommunens kriseledelse 
 
Kriseledelsens funksjon er å ha myndighet og kunnskaper til å kunne ta raske og viktige 
avgjørelser i en akutt situasjon. Personer i kriseledelsen skal parallelt være ledere for sine 
faste funksjoner i kommunen, men skal kunne komme sammen for å koordinere 
krisehåndteringen. 
Kriseledelsens sekretariat har som oppgave å følge situasjonen kontinuerlig, føre journal, 
rapportere, ajourføre situasjonskart, motta telefoner og meldinger samt oppdatere 
kriseledelsen når den trer sammen.    
 

Kommunens kriseorganisasjon kan illustreres slik: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Ordfører eller rådmann eventuelt deres stedfortredere skal uten unødvendig opphold varsles 
ved kriser og katastrofer. De skal deretter vurdere om katastrofen/krisen er så 
alvorlig/omfattende at kommunens kriseorganisasjon skal etableres helt eller delvis.  

 
2.2 Kriseledelsens sammensetning 
 
Kommunens kriseledelse ledes av rådmannen. Ordfører er med i kriseledelsen og skal ha som 
funksjon å fronte media, samt være linken til det politiske nivået.  
 

Kommunens kriseledelse har følgende sammensetning: 
 

KRISELEDELSEN 
 

 

Ordinær funksjon Funksjon ved 
beredskap 

Rettighet i DSB-cim Stedfortreder 

Rådmann  Leder for 
kriseledelsen 

Kriseledelse/medlem Ass. rådmann 

Ordfører Fronte media Kriseledelse/medlem varaordfører 

Beredskapskoordinator  Seksjonsleder for 
fagområdet 

Kriseledelse/medlem/ 
beredskapskoordinator 

  

Enhetsleder 
Teknisk drift 

Seksjonsleder for 
fagområdet 

Kriseledelse/medlem VA-ingeniør 

Personalkonsulent Informasjonsleder Kriseledelse/medlem HMS/ 
Pers.rådgiver 

Kommuneoverlege Seksjonsleder for 
fagområdet 

Kriseledelse/medlem Kommunelege 

Enhetsleder Helse 
Leder kriseteam 

Seksjonsleder for 
fagområdet 

Kriseledelse/medlem Avdelingsleder 
psykisk helse 

Arkivleder Leder for 
sekretariat 

Systemadministrator Konsulent/ 
arkiv 

 

Kommunens 
politiske og  

administrative 
ledelse 

Beredskapsråd 
Kommunens 
kriseledelse 

Kriseledelsens 
sekretariat 

Kommunens 
samlede administrasjon og enheter 
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Dersom noen i kriseledelsen er forhindret fra å møte er det utpekt stedfortreder som skal 
møte. Normalt vil det være den ordinære stedfortreder til vedkommendes stilling. 
Avhengig av situasjonen, bør leder kommunalt kriseteam og andre nøkkelpersoner innkalles 
til å delta i kriseledelsen.  Frivillige organisasjoner innkalles også etter behov.  Dette avgjøres 
i hvert enkelt tilfelle.  

 
2.3 Kriseledelsens oppgaver 
 
Tiltak ved etablering 
 

o Beslutte at kommunens kriseorganisasjon skal etableres helt eller delvis 
o Innhente opplysninger og få en best mulig oversikt over situasjonen i kommunen 
o Etablere en felles forståelse i kriseledelsen for hva og hvor omfattende problemene er.   
o Avgjøre omfang av støttetjenestene: Kommunalt kriseteam - fagkompetanse, Presse- 

og infosenter, Publikumstjeneste og Evakuerte- og pårørendesenter 

o Avklare, blant annet med skadestedsleder, behov for kommunens utstyr/ materiell. Når 
liv og helse er truet er det alltid politiet som ”eier” skadestedet. 

o Utarbeide informasjon og iverksette nødvendige informasjonstiltak internt i 
organisasjonen, for innbyggerne, media og andre. Koordinere med infoansvarlige og 
skadestedsledelse 

o Sikre en god informasjonsstrategi, herunder: 
- Hvilken informasjon skal vektlegges 
- Hvilke spørsmål vil vår informasjon skape? 
- Hvilke tema bør unngås/ man ikke skal kommentere? 

o Iverksette strakstiltak for å hindre ytterligere skader på personer, miljø og materielle 
verdier i samarbeid med profesjonelle redningsmannskap. 

 
Tiltak i driftsfasen 
 

o Kontinuerlig vurdere hendelser, konsekvenser, nødvendige handlinger og tidsramme 
o Vurdere behovet for og evt. å rekvirere nødvendig utstyr/ materiell. 
o Vurdere om kommunen må iverksette ytterligere tiltak for å hindre/ begrense skader på 

personer, miljø og materielle verdier. 
o Ivareta kontakt med innsatsledelsen i politiet, eventuelt LRS/HRS og 

operasjonssentralen.  
o Holde kontakt og oversikt med kommunens utplasserte personell og materiell. Husk 

skifte av personell ved langvarig innsats. 
o Avgjøre/avklare om det er aktuelt med personalressurser fra frivillige organisasjoner. 
o Vurdere fremtidig behov ut fra valg som blir tatt. 

 

2.4 Kriseledelsens lokaler og kommunikasjon 
 

Lokaler og kommunikasjon 
 
 

Formannskapssalen 
 

 

Rådhuset, 4440 Tonstad  

 Telefon sentralbord   

Telefaks   

Telefon internt   

Mobil telefon    
E-post adresse   

Satelittelefoner Sat. Tlf. 1 (Brannvesen)   

Sat. Tlf. 2 (Oppmåling)   

Sat. Tlf. 3 (Beredskap)   

Sat. Tlf 4 (Formannsk.sal)   
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2.5 Sekretariatets sammensetning  
 
Kriseledelsens sekretariat skal ha en utpekt leder som kan tre ut av sin faste stilling i kommunen 
ved etablering. I tillegg må sekretariatet være bemannet med personell med kompetanse innen 
administrative funksjoner, herunder journalføring, telefonopplegg, elektronisk kommunikasjon, 
databehandling, elektroniske kart, svartjeneste, informasjons- håndtering osv. 
 

 

SEKRETARIET 
 

Ordinær funksjon Funksjon ved beredskap 

Arkivleder Leder for sekretariatet 

Ingeniør for oppmåling Sekretariatmedarbeider  

Konsulent Arkiv Sekretariatmedarbeider 

  
 
2.6 Sekretariatets oppgaver 
 
Tiltak ved etablering 

o Innkalle nøkkelpersonell i kriseorganisasjonen når beslutning om innkalling er gitt 
o Etablere en kriselogg hvor all viktig informasjon i forbindelse med hendelsen skal 

journalføres og dokumenteres 

o Starte loggføring i kriseloggen så tidlig som mulig. Berører alle steder som mottar 
henvendelser og som iverksetter tiltak knyttet til krisehåndteringen 

o Være sekretariat for kriseledelsen hele døgnet og skaffe best mulig oversikt over 
situasjonen  

o Føre karter og oversikter som gjør at situasjonen lett og raskt kan leses 
o Følge med på informasjon om hendelsen som refereres i media og loggføre dette. 
o Påse at kommunens sentralbord og servicetorg er åpent og har god nok kapasitet 
o Etablere kontakt med fylkesmannen og avgi rapport om situasjonen 
o Etablere kontakt med andre instanser og nabokommunene, informer om situasjonen, 

og forespør om ressurser dersom det er aktuelt 
o Etablere kontakt med frivillige lag og foreninger som vil kunne bli involvert i krisen på 

et senere stadium 
 
Tiltak i driftsfasen 

o Føre logg og hente inn informasjon fra de forskjellige aktører i krisearbeidet 
o Vurdere behovet for og evt. å rekvirere nødvendig utstyr/ materiell 
o Sørge for mat og forsyninger til kommunens eget personell og materiell 
o Avgjøre/avklare om det er aktuelt med personalressurser fra frivillige organisasjoner 
o Utarbeide og formidle statusrapporter til Fylkesmannen 

 
2.7 Sekretariatets lokaler og kommunikasjon 

 

Lokaler og kommunikasjon 
 
 

Infoavdelingen 
 

 

Rådhuset, 4440 Tonstad 

 
 
 
 
 
 

Telefon sentralbord 38 37 90 00 

Telefaks 38 37 03 30 

Telefon nr internt 38 37 90 18 

Mobil telefon nr 99 30 12 68 

E-post adresse post@sirdal.kommune.no 
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2.8 Hjelpemidler for kriseledelsen og sekretariatet  
 

 
Lederen for kriseledelsens sekretariat skal sørge for at følgende hjelpemidler er tilgjengelig 
for kriseledelsen og sekretariatet: 
 

o Oversiktskart over hele kommunen pluss eventuelt sentrumsområder 
o En PC med elektronisk kart over kommunen 
o 3 PC’er med internettoppkobling (hvorav 1 til logg tilkoblet skriver) 
o 3 telefonpunkter samt tre ekstra telefonapparater 
o Telefaks og kopimaskin 
o Flippovere til statusoversikter 
o Loggblankett som føres fortløpende 
o Posthylle for inn- og utmeldinger 

 

I tillegg skal nødstrømsaggregat være tilgjengelige/ klargjorte slik at telefonsentral og annet 
elektronisk kommunikasjonsutstyr kan fungere ved strømbrudd.  
 
 

2.9 Etablering av kriselogg  
 
Føring av en kriselogg bør etableres raskt slik at man ikke går glipp av de første 
informasjonsbevegelsene under en krise/katastrofe. 
 

Alle registreringer skal foretas systematisk og vil hjelpe kriseledelsen til å skaffe seg det riktige 
informasjonsbildet, holde oversikt over situasjonen og gjøre de riktige prioriteringene. Det er 
bedre med en registrering for mye, enn en for lite.  
 
Kommunene har fått installert og blitt gitt opplæring i nytt krisestøtteverktøy hvor blant annet 
elektronisk logg er en av modulene. Sekretariatet har fått brukernavn og passord til www.DSB-
CIM.no. Det må først opprettes en ”Hendelse” og derunder finner man ”Logg” som skal brukes 
i krisehåndteringen.   
 
Ved eventuelt utfall av internett slik at DSB-CIM ikke fungerer, brukes papirbasert logg. 

 
 
2.10 Etablering av kommunalt kriseteam 
 
Kommunalt kriseteam skal ha kompetanse til å bistå og utfylle det ordinære hjelpeapparatet i 
kommunen. Teamet hjelper rammede, pårørende, hjelpepersonell og berørte institusjoner/ 
organisasjoner og kan gi og koordinere psykologisk førstehjelp samt vurdere behov for videre 
oppfølging. 
 
Kontaktpersoner: Enhetsleder Helse eller Avdelingsleder Psykisk helse 
  
Leder kriseteamet er medlem av kriseledelsen og blir varsles og informert når kriseledelsen 
etableres selv om det der og da tilsynelatende ikke er behov for teamets tjenester. 

 
 

Kommunalt kriseteam, sammensetning 
 

Funksjon Ved etablering av kriseteam 
Enhetsleder Helse leder 

Psykisk sykepleier nestleder  

Kommuneoverlege  

http://www.dsb-cim.no/
http://www.dsb-cim.no/


   

12 

 

Politi  

Sykepleier/vernepleier/helsesøster  

Prest  

 

3.0 Plan for informasjonsberedskap 
 

3.1 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. 
 

3.2. Informasjonspolicy 
 
For å sikre at informasjonen som kommunen gir i en krisesituasjon når riktige grupper og gir den 
ønskede effekten, bør kriseledelsen tenke gjennom noen momenter før en mer detaljert 
informasjonsplan legges: 
 

- Hvem har ansvaret for å håndtere hendelsen? Det vil i mange tilfeller være andre enn 
kommunen som har ansvaret for å håndtere en hendelse samtidig som kommunen har 
sentrale støtteoppgaver. Det er da viktig å avklare ansvarsforholdene slik at riktig 
informasjon kommer fra riktig myndighet. Det er en god regel at man kun uttaler seg om det 
man har ansvaret for. 

- Hvem er målgruppen for informasjonen? En hendelse kan ramme hele befolkningen i en 
kommune eller kun en bestemt gruppe. Det er viktig å formulere informasjonen slik at den 
når målgruppen. Aldersmessige, språklige og kulturelle forhold må tas med i en slik 
vurdering. 

- Hvilke medier kan brukes til informasjonsformidlingen? Kommunen vil normalt ha god 
oversikt over hvilke medier som er tilgjengelige for informasjonsformidling, men det er viktig 
å velge riktig medium ut fra hvem man ønsker å nå med informasjon og hva man ønsker å 
oppnå. Aktuelle medier kan være SMS, e-post, flyveblad, post, aviser, kringkasting, 
internett, oppslag, sosiale medier, høyttalerbiler, jakt-/sikringsradio, med mer. Det vil 
eksempelvis kunne være vanskelig å nå eldre via sosial medier eller å sikre rask handling 
ved hjelp av avisoppslag. 

- Hva ønsker man å oppnå med informasjonen? Det er viktig å avklare hva den overordnede 
hensikten med informasjonsutsendingen er. Er hensikten å få mottakerne til å gjøre noe 
eller ønsker man at de holder seg passive? Dette vil bestemme utformingen av budskapet 
og valg av medium. 

 

Det vises også til pkt 2.3 – Kriseledelsens oppgaver/Tiltak ved 
etablering. 
 

3.3 Informasjonsleders ansvar og arbeidsoppgaver 
 
Ansvar 
 

o Etablere og lede kommunens informasjonstjeneste i henhold til Plan for 
informasjonsberedskap og tilrettelegge for informasjon. 

 

Arbeidsoppgaver 
 

o Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere videre til kriseledelsen. 
o Informere om farlige situasjoner som kan oppstå, og bidra til å hindre ytterligere skade. 
o Informere om helsemessige og sosiale forhold, ressurssituasjon, energispørsmål, 

kommunikasjon osv.  
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o I samråd med politiet: 
- Innhente informasjon til publikum/pårørende under og etter krisen 
- Innhente informasjon til innbyggerne om situasjonen 
- Innhente media informasjon om pressekonferanse 
- Utlevere pressemeldinger fra kriseledelsen 
- Vise mediepersoner til oppholdsrom der de kan vente på ny informasjon 

o Informere egne ansatte. 
 

 
Støttefunksjoner 
 
For å konkretisere ansvar, oppgaver og forventet utførelse kan det etableres støttefunksjoner 
som rapporterer til informasjonsleder:  

1. Presse- og informasjonssenter      
2. Publikumstjenesten på telefon, e-post og fremmøte  
3. Evakuerte og pårørendesenter (EPS) 

    
 

3.3.1 Presse- og informasjonssenter 
Kriseledelsen vurderer og avklarer behovet for å etablere presse og informasjonssenter i forhold til 
den aktuelle uønskede hendelsen. Informasjonsleder bemanner senteret.  
Senteret lokaliseres som hovedregel i Spisesalen i Rådhuset. 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. 
 

Presse- og informasjonssenter 

Funksjon Ved etablering av publikumstjeneste 

Personalkonsulent Leder 

HMS/personalrådgiver Nestleder 

Ordfører Mediekontakt 

 
 

3.3.2 Publikumstjenesten 
Infoavdelingen har kompetanse på å møte publikum. Ved uønskede hendelser legges 
publikumstjenesten til Infoavdelingen. Leder for Infoavdelingen bemanner tjenesten. Etableres 
iht. tiltakskort. 

Publikumstjenesten 

Funksjon Ved etablering av publikumstjenste 

Leder av Infoavdelingen Leder 

Servicemedarbeider Nestleder 

Servicemedarbeider  

Servicemedarbeider  

 
 

3.3.3 Evakuerte og pårørendesenter (EPS) 
Ved større ulykker/kriser kan det bli behov for å opprette EPS (Evakuerte og pårørendesenter) 
Etter henvendelse fra politiet kan kommunen etablere EPS.  Etableres iht. tiltakskort. 

3.3.3 Evakuerte og pårørendesenter (EPS) 

Funksjon Ved etablering av EPS 

Enhetsleder Areal Leder 

Areal TLM Nestleder   

Areal TLM Byggansvarlig 

Areal TLM 
Areal TLM 
Areal TLM 

Registrering   
adgangskontroll/vakt,  
forpleining 
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4.0 Ressursoversikt 
 

 
Ressurs 

 
Instanser 

Brannvern/ Oljevern/ Rednings materiell Brannvesenet 

Brannvern/ Oljevern/ Rednings materiell Flekkefjord brannvesen 

Brannvern/ Oljevern/ Rednings materiell Brannvesenet Sør 

Forsvarets materiell - personell Heimevernet 

Sivilforsvarets materiell - personell Sivilforsvaret 

Froskemannsutstyr – Lavine materiell Politi 

Sanitetsmateriell/apotekvarer Apotek 

Anleggsmaskiner Risa AS 

Laboratorium Næringsmiddeltilsyn 

Nødstrømsaggregater – Løfteutstyr - Graveutstyr TLM 

Transportmateriell Sirdal Transportservice, Tonstad Taxi 

Personell Øvre og Nedre Sirdal leitegrupper 

Personell, Sanitetsutstyr, Lavineutstyr Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Rovernes 
beredskapsgruppe 

Transportutstyr, Løfteutstyr, Kjøretøy, Nødstrøm Sira Kvina kraftselskap 
  
 

5.0 Varslingsliste – dambrudd 
 
I Sirdal har Sivilforsvaret installert tyfoner i tilfelle dambrudd. Dambruddsvarselet er utarbeidet 
for dam Svartevann, men kan bli brukt for andre dammer i Sirdal. Dambrudd i fredstid er meget 
lite sannsynlig. 
 
Dambruddsvarselssignalet består av flere støt. Hvert støt varer i seks sekunder og det er ni 
sekunders opphold mellom støtene. Hele signalet varer ca. fem minutter. Når signalet går, må 
befolkningen raskest mulig bevege seg oppover i terrenget. 
 
Hvis varsel om dambrudd skulle bli sendt utved en feil, vil det snarest mulig bli sendt et 
tilbakekallingssignal. Dette signalet vil bestå av sammenhengende støt av 30 sekunders 
varighet. 
 
De som bor i de områder som nevnes, må når varsel om dambrudd blir gitt, begi seg til de sikre 
områdene. 

 

Tid til rådighet Fraflyttingsområde Sikre områder 

Timer Minutter 
 

  

 45 
 

Grydalen Til høyder mot vest (minst 50m over Sira) 

1 00 Ådneram/Suleskard Til høyder mot vest/nord (vel 20m overfor 
husene) eller langs FV 45 til bommen i 
Suleskard (v/hyttefeltet) 

1 00 Storekvæv Opp langs bekkene mot Hilleknuten (minst 
55 m opp over Ortevann) 

1 00 Sirekrok Opp til toppen av Kvithellerknuten 

1 20 Fidjeland Opp til hotellet på Fidjeland 

1 25 Kvæven/Kvævemoen Mot Kvævehei (va. 55m over elveløpet) 

1 30 Haugen Inn mot Hønedalen til toppen av 
Haugenbakkene 

1 35 Sinnesområdet Vest for Andestjønn (minst 50m over 
Sinnesvannet) 
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1 40 Svartevatnområdet Mot Svartevatnåsen (minst 45m over 
Svartevatn) 

1 40 Nesset Inn Nessetdalen (minst 50m over elveløpet) 

2 00 Tjørhom Til høyder minst 50m over elveløpet eller 
fylkesvei til Solheim 

2 15 Handeland Til høyder mot vest minst 75m over 
elveløpet eller fylkesvei til Solheim 

2 20 Dorga Minst 45m over Dorga bru 

2 45 Lindeland Opp mot bekkedalen (minst 50m over 
elveløpet) eller opp bebyggelsen på Liland 

2 50 Hompland Opp kleivene mot Steiane (mint 45m over 
elveløpet), eller riksveg til Helleland 

2 55 Bjunes/Seland/Regevik/ 
Tjomlid 

Til høyder minst 45m over eleveløpet eller 
riksveg til Helleland 

3 00 Fintland/Fintlandsmonan Til høyder minst 50m over elveløpet eller 
riksveg til Helleland 

3 00 Tonstad Riksveg til Helleland/Sandvatn, eller mot 
Josdal (minst 50m over Sirdalsvatn) 

 

 
 
 
Når signalet om dambrudd går, skal du, hvis du har tid: 
 

 Varsle alle i nærheten som kanskje ikke har hørt signalet 

 Hjelpe andre som har vanskeligheter med å komme seg fram 

 Eventuelt slippe løs husdyr 

 Ta med batteriradio og litt mat 

 Ikke bruk telefonene unødvendig 

 Ikke lag trafikkork 
 
2 ganger i året – første mandag i februar og første mandag i september kl. 12.00 – vil det bli 
holdt full lydprøve. Denne prøven vil bli annonsert på forhånd. 
Vest Agder Sivilforsvarsdistrikt, Kristiansand tlf. 38176930 
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6.0 Tiltakskort forberedt for spesielle hendelser 
 
 
I lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og  Sivilforsvaret ( 
sivilbeskyttelsesloven) er det krav at kommunene skal utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser 
(ROS- analyser). I forskrift om kommunal beredskapsplikt finner man bestemmelser om bl.a. 
innholdet i ROS- analysene.  
 
Listerregionen bestående av kommunene Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, 
Flekkefjord og Sirdal har inngått avtale om å utarbeide felles ROS-analyse. ROS-Lister ble den 
13.12.2012 vedtatt som ROS Sirdal i kommunestyresak 12/123. 
 
ROS Sirdal skal være en hjelp til å finne fram til risikoene som er i Sirdal og i hvilke situasjoner 
lokalsamfunnet er spesielt sårbart. Analysen skal være et grunnlag for å utarbeide 
beredskapsplaner i kommunen. Gjennom analysen og arbeidet med en handlingsplan skal man 
også identifisere hvilke forebyggende og avhjelpende tiltak som bør iverksettes for å redusere 
sannsynligheten for ulike typer hendelser og begrense konsekvensene dersom disse hendelser 
likevel skjer.  
 
6.1 Tiltakskort. 
Gjennom ROS Sirdal er det fremkommet hendelser med spesielt høy risiko. Det er utarbeidet 
tiltakskort for disse hendelser. Tiltakskortene vil være til hjelp for kriseledelsen dersom en 
uønsket hendelse skulle inntreffe. 
 
Det foreligger tiltakskort for følgende situasjoner: 
 

1. Tiltakskort ved radioaktivt nedfall/atomulykker 
2. Tiltakskort for å iverksette rask informasjon til befolkningen 
3. Tiltakskort for handling ved svikt i vannforsyningen 
4. Tiltakskort for handling ved svikt i avløp 
5. Tiltakskort for handling etter storm eller ekstremvær (Vind, sterkt snøfall) 
6. Tiltakskort ved brann i institusjon 
7. Tiltakskort ved epidemi og pandemi 
8. Tiltakskort for rydding av trær langs veier og kraftgater etter storm og ekstremvær 
9. Tiltakskort for ulykke med farlig gods, utslipp 
10. Tiltakskort ved bortfall av strøm i over 8 timer 
11. Tiltakskort ved brann i rådhus 
12. Tiltakskort ved brann i skole eller barnehage 
13. Tiltakskort ved stor ulykke med mange skadde (Trafikkulykke, stolheis) 
14. Tiltakskort ved snøskred 
15. Tiltakskort ved behov for evakuering 
16. Tiltakskort ved opprettelse av publikumstjeneste 
17. Tiltakskort ved opprettelse av evakuerte og pårørende senter 

 
Innholdet i tiltakskortene beskriver hvilke konsekvenser den uønskede hendelse kan 
forårsake, og hvilke tiltak kommunen skal iverksette for å begrense konsekvensene i 
størst mulig grad 

 
 

 
Vedlegg 
 

 1. Tiltakskort 1-17 

 2. Retningslinjer Kommunalt kriseteam 

 3. Kontaktdata for beredskap i Vest-Agder oppdatert 15.01.2015 
 

 


