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Sak
Rapport til Fylkesmannen ble oversendt 19.10.2017
Evalueringsseminar i regi Fylkesmannen fant sted i Kristiansand
26.10.2017. Beredskapskoordinator Frank Andersen deltok i møtet.
Varsling
Fylkesmannen varslet om uværet før helgen. Uværet var også varslet
via media. Søgne kommune var forberedt på det som skulle komme.
Ordfører og varaordfører legges til mottakerlisten for varsel fra
fylkesmannen.
Beredskapssekretær legger disse til mottakere av
beredskap@sogne.kommune.no samt gir beskjed til fylkesmannen.
Fylkesmannen anbefaler beredskapsansvarlige i kommunene
abonnerer på www.varsom.no
Rådmannen vurderte tidlig i samarbeid med hjemmetjenesten og
ingeniørvesenet hvorvidt det var grunnlag for å etablere kriseledelse.
Det var mye telefonisk kontakt mellom hjemmetjenesten, teknisk og
rådmann, og man gjorde en fortløpende vurdering av behovet for å sette
stab. Kommunen kunne vært mer proaktiv dersom man hadde satt seg
ned i forkant da hendelsen ble varslet. Fremfor å sette krisestab
underveis, kunne man hatt mer å tjene på å koordinere ansvarsområder
på forhånd.
Man må sikre at alle aktuelle personer involveres i en tidlig vurdering av
situasjonen. Som et minimum bør rådmann, ordfører og
beredskapskoordinator alltid ha felles informasjon. I en tidlig fase kan
det settes opp en telefonkonferanse dersom ikke alle er tilstede i Søgne.
Ved varslet uvær bør enhetsleder hjemmetjenester og enhetsleder
ingeniørvesen også involveres tidligst mulig.

Frist

Ansvarlig

Vurdering av situasjonsbildet bør finne sted tidligst mulig, fortrinnsvis
når første varsel fra Fylkesmannen mottas.
Pr i dag er det lagt opp til at alle beredskapsansvarlige varsles via
krisestøtteverktøyet DSB-CIM, men man erfarer at dette ikke fungerer i
praksis ettersom systemet er ukjent for mange.
Etablering av SMS grupper for beredskapsansvarlige kan fungere som
et første varsel av hendelse. Det er opprettet en testgruppe i
beredskapssekretariatet.
Varslingslister
NVE etterspurte kontaktinformasjon til beredskapsansvarlig i Søgne.
Kontaktinformasjon ligger tilgjengelig på nettsiden. Varslingslisten
oversendes NVE. Administrasjonen gjør en vurdering av om det er
mulig å løfte frem vakttelefoner på nettsiden.
Beredskapssekretariatet gjennomfører kvalitetssikring av alle
varslingslister.

Snarest

Ada Elise
Nygård

Kommunikasjon
Erfaringen viser at det kommunale ansvaret ble håndtert bra. Men blant
innbyggerne var det mange behov, deriblant behov som ikke er et
kommunalt ansvar. Eks vei.
På nettsiden ble det opprettet informasjonssak med henvisning til andre
sider med oppdatert informasjon, bla www.vegvesen.no
Man må sikre at servicetorget informeres slik at de kan informere
innbyggere som tar kontakt pr telefon/ skranke. Informasjonssak til
nettside og facebook bør publiseres snarest mulig når en hendelse
inntreffer.
Kundesenter og web vurderes oppbemannet i takt med værvarsel.
Publikumstjenesten kan avlaste ordinær drift på servicetorget, og ledes
av avdelingsleder Dag Morten Frantzen.
Kontakt med media
Ordfører er kommunens talsperson ved en beredskapshendelse.
Dersom andre uttaler seg må man sikre at ordfører blir orientert om hva
som er sagt, dette for å sikre at man gir lik informasjon.
Man må være oppmerksom på å likebehandle de fire mediene – NRK
Sørlandet, Fædrelandsvennen, N247 og Budstikka. Korte presise
pressemeldinger sendes til alle. Opprettelse av en epostgruppe
«media» kan bidra til lik behandling av alle media.
Presse- og informasjonssenteret er ansvarlig for utarbeidelse av
pressemeldinger. Kristian Strøm-Fladstad er leder for presse- og
informasjonssenteret i kommunen.
Tiltak fremover
- Vurdere muligheten for en forbindelse til interkommunalt
Tronstad, og få mulighet til å regulere ned Tronstadvannet ved
behov.
- Ved stenging i av Langenesveien
Etterspørre prognoser/ flomdata fra NVE – prognoser til hvor
høy elven kan bli. Tettere dialog kunne gjort oss bedre.
Prognoser fra NVE er nøkkelen.
- Avklaring på forhånd når sykkelstien evt skal åpne. I hvilken
grad og for hvilke kjøretøy skal sykkelstien åpnes for. Dette bør
man drøfte på generelt nivå.

Teknisk

-

Tilbakemelding til politi og vegvesen
De henviste til hverandre og ble ikke enig. Derfor måtte
kommunen beslutte når og hvem veien skal åpnes for. Det bør
innkalles til et møte med politi og vegvesen for avklaring av
hvordan dette skal håndteres.

-

Det er ikke behov for å kjøpe inn trafikklys. Dette kan enkelt
leies, og da har man alltid oppdatert og velfungerende utstyr.
Man kan med fordel ha større fokus på skilting av omkjøring.

-

Kvikkleireområder er kartlagt i Søgne. Dersom det går et ras i
dette området er det ekstra fare knyttet til kvikkleire-ras.
Adresselister for disse områdene må være tilgjengelig.
Fareområder bør kartlegges slik at man på kort varsel kan
varsle/ evakuere.
Avklare hvorvidt det er mulig å sende SMS til alle som befinner
seg i området ved hjelp av dagens SMS varslingssystemet.

-

