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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til Risiko- og sårbarhetsanalysene, planverket og
kvalitetssikringssystemet for beredskapsarbeidet i Søgne, herunder handlingsplan for
2013/2014. Rådmannen har fullmakt til å gjøre tilpasninger i planverket og tilhørende
dokumenter ved behov.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Kjelland Larsen (AP) påpekte sikkerhet i forbindelse med vannforsyning.

Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller til kommunestyret:

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til Risiko- og sårbarhetsanalysene, planverket og
kvalitetssikringssystemet for beredskapsarbeidet i Søgne, herunder handlingsplan for
2013/2014. Rådmannen har fullmakt til å gjøre tilpasninger i planverket og tilhørende
dokumenter ved behov.

Bakgrunn for saken:
Ved tilsyn fra Fylkesmannen 16.mai 2012 fikk Søgne kommune noen pålegg og noen
forbedringspunkter. Tilsynsrapporten vedlegges.
Planverker for beredskap er nå omfattende revidert og oppdatert. Det består nå av følgende
deler:
1. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) – generell del.
I denne beskrives prinsippene for hvordan ROS-analyse gjennomføres og det er også en
oppsummering av ROS-analyse i en grafisk form.
2. ROS-analyser
Det er gjennomført ROS-analyser for i alt 24 forskjellige uønskede hendelser og for hver
enkelt er det foretatt en risikovurdering basert på sannsynlighet og konsekvens.
3. Overordnet beredskapsplan for Søgne kommune.
Dette er selve planbeskrivelsen som innholder:
- kriseledelse
- sekretariat
- plan for informasjon
- plan for evakuering
- varslingslister
- tiltakskort
4. Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet i Søgne
Målsettingen for denne delen av planverket er:
Målsettingen er at kvalitetssikringssystemet sikrer at beredskapsarbeidet i Søgne kommune
gjennomføres på en slik måte at det oppfyller kravene i lov og forskrift.
Videre skal systemet sikre en god implementering av beredskapsarbeidet i organisasjonen,
godt samarbeid med andre offentlige og private aktører og tilfredsstillende trening av
personell som har roller i beredskapsarbeidet.
Plandelen inneholder:
- kvalitetshjul for beredskapsarbeidet
- ansvarsfordeling
- årshjul for beredskapsarbeidet
- program for øvelser
- tidslinje for beredskapsarbeidet
5. Rapporteringsskjema for enhetslederne
Dette skal sikre at beredskapsarbeidet er «levende» rundt i enhetene og at alle ansatte i
Søgne får den informasjonen de trenger om beredskap
Saksutredning:
Arbeidet med revisjon av beredskapsdokumentene har vært ledet av enhet for helsetjenester.
Enheten har fått mye verdifulle bidrag fra andre enheter i arbeidet.
Kommunens administrative og politiske ledelse har vært kjent med utviklingen i planarbeidet
og har vært konsultert flere ganger.

Enhetsleders merknader:
Gjennomføring av ROS-analysene viser at alle beskrevne uheldige situasjoner er innenfor
akseptabel risiko. Det anses ikke nødvendig med noen store investeringer i utstyr av
overvåkning i kommunen. Det kan imidlertid bli aktuelt å abonnere på SMS-varsling.
I forbindelse med ombyggingen av rådhuset har kommunestyresalen blitt innredet med tanke
på kriseledelse. Det gjenstår noen detaljer som vil bli prøvd ut i praksis når rådhuset står ferdig.
Hovedinnsatsen i året som kommer vil bli å implementere planverket i organisasjonen og å få
organisasjonen villig til å bruke den nødvendige tid på dette.
Handlingsplan for 2013/2014:
1. Etablere lokaler for kriseledelse, sekretariat, informasjonsansvarlig i rådhuset.
2. Sikre nødstrøm til de aktuelle arealene.
3. Implementere beredskapsarbeidet i hele Søgne kommunes organisasjon.
4. Etablere SMS-varsling
5. Gjennomføre øvelsesprogrammet.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader.

Fylkesmannen i Vest-Agder
Samfunnsavdelingen

Utkast til rapport etter gjennomført beredskapstilsyn
i Søgne kommune
Tid og sted:
Onsdag 16. mai 2012 i tiden 0900-1500 på Søgne omsorgssenter.

Deltakelse:
Søgne kommune:
Rådmann Kim Høyer Holum
Kommunalsjef teknisk sektor Dag Arntsen
Arealplanlegger Stig Erik Ørum
Enhetsleder hjemmetjenester Trude Ronæs
Kommuneoverlege Frank R. Andersen
Beredskapskoordinator Merethe Solheim
Fylkesmannen i Vest-Agder/samfunnsavdelingen:
Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy
Rådgiver Bjørg Karin Tveiten
Fylkesmannen i Vest-Agder/helse- og omsorgsavdelingen:
Fylkeslege Kristian Hagestad
Seniorrådgiver Kristin Hagen Aarsland
Ass. fylkeslege Harald Thomassen (observatør)

Hovedinntrykk og oppsummering
Formålet med tilsynet har vært å gjennomgå og vurdere Søgne kommunes generelle
beredskap med hovedvekt på planverk, mål, organisering og rutiner for beredskapsarbeidet,
samt formaliseringen av kommunens rutiner med hensyn til ivaretakelse av
beredskapsmessige hensyn i arealplanleggingen. Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling
har fokusert på kommunens arbeid med helsemessig og sosial beredskap.
Denne rapporten omhandler Fylkesmannens samfunnsavdelings tilsyn med det generelle
beredskapsarbeidet i Søgne kommune. Helse- og omsorgsavdelingen utarbeider egen
tilsynsrapport.
Beredskapen i Søgne kommune tilfredsstiller ikke alle krav gitt i Sivilbeskyttelsesloven og i
forskrift om kommunal beredskapsplikt.
Beredskapsbevisstheten i kommunen er høy. Beredskapsrådet benyttes aktivt og det er årlige
øvelser i regi av legevakten. Risiko- og sårbarhets- (ROS-) analyse og beredskapsplan er på
plass. Dokumentasjon og intervjuer indikerer at kommunen ikke har et tilstrekkelig bredt
perspektiv på beredskapsarbeidet. Eksempler på dette er at planverk i liten grad er samordnet
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og at ROS-analysen er til dels fokusert på enkeltenheter i kommunen. Dette vil kunne bedres
ved en bredere involvering i beredskapsarbeidet internt i kommunen og ved at sentrale
eksterne samarbeidsaktører innen kraftforsyning, teletjenester, vei m.fl. involveres.
Kommuneplanen er under revisjon, både arealdel og samfunnsdel. I tilsynet har
Fylkesmannen fokusert på den nye planen fremfor den gjeldende, som er på vei ut. I
samfunnsdelen er et eget kapittel viet samfunnssikkerhet og beredskap. Det er listet et
overordnet mål og strategier for å nå dette målet. I arealdelen er alle nye områder
konsekvensutredet. Det er gitt generelle bestemmelser for byggehøyde over havet.
Flomsonekartleggingen er tatt hensyn til ved at det er gitt bygge- og utvidelsesforbud innenfor
flomsonen for 200-års flom. Flomsonen er ikke angitt som hensynssone i kommuneplankartet.
Kommunen har tatt initiativ til egen flomsonekartlegging av Lundeelva. NGU har gjort en
løsmassekartlegging av Søgne, men resultatene av denne påvirker ikke aktuelle
utbyggingsområder.
Kommunen har rutiner for ivaretakelse av samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Sjekklista
brukes, med krav om ytterligere utredninger der det er avdekket mulig fare. De fleste
arealplansakene utredes av private utbyggere som i hovedsak benytter lokale konsulentfirmaer
med god lokalkunnskap. Kommunen anser seg som lite utsatt mht. naturfarer. Den største
risikoen er knyttet til trafikken på E39 og spesielt transport av farlig gods.
Kommunens helhetlige ROS-analyse ble sist revidert i 2010. Den inneholder en rekke
relevante hendelser og er reflektert i kriseplanen gjennom tiltakskortene. Analysen burde hatt
et bredere og mer helhetlig perspektiv. Eksempelvis er bortfall av strøm berørt på enhetsnivå
og ikke på et overordnet nivå. En bredere involvering av eksterne aktører ville bidratt til dette.
Analysen omhandler ikke naturrelaterte farer eller hvordan klimautviklingen vil påvirke
risikobildet i kommunen. Analysen inneholder flere tiltak som kan være med på å redusere
risiko i kommunen. Disse burde vært systematisert og prioritert slik at kommunen kan arbeide
mer helhetlig med samfunnssikkerhet, beredskap og risikoreduksjon.
Kommunens overordnede beredskapsplan er godkjent av kommunestyret i 2009 og sist
oppdatert i 2010. Planen omtaler de temaene den skal iht. forskrift om kommunal
beredskapsplikt. Det er en forbindelse til den helhetlige ROS-analysen gjennom
tiltakskortene. Planen er informativ og hensiktsmessig bygd opp og er et godt rammeverk for
videre utvikling. Planen er i liten grad samordnet med andre beredskapsplaner internt i
kommunen og med eksterne samarbeidspartneres planer. Den er ikke oppdatert iht.
bestemmelsene i forskriften.
Kommunen har ikke et kvalitetssikringssystem som sørger for skriftlig dokumentasjon av at
kravene i kommunal beredskapsforskrift er oppfylt. Kommunen har heller ikke et helhetlig
system for å sikre at de som inngår i kriseorganisasjonen har de nødvendige kvalifikasjonene.
Det finnes bestemmelser om dette i forhold til informasjonstjenesten, men ikke for de øvrige
delene av kriseorganisasjonen.
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1. Innledning
I henhold til Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til fylkesmannen, kgl.
res. av 18. april 2008, skal fylkesmennene samordne og føre tilsyn med all sivil
beredskapsplanlegging i fylket. Tilsyn på kommunal beredskap er hjemlet i lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) av 25. juni
2010, § 29. Fylkesmannen er gitt tilsynsmyndighet i forskrift om kommunal beredskapsplikt
av 22. august 2011, § 10.
Fylkesmannens tilsyn skal bidra til at kommunene videreutvikler og kontinuerlig følger opp
eget beredskapsarbeid. Fylkesmannens tilsyn skal konsentreres om hvordan kommunene
arbeider med beredskap, hvordan prosessen har vært og om de oppnår ønskede resultater.
Hensikten er å:
- fastslå om kommunen har utarbeidet mål for beredskap, og om disse følges opp i praksis.
- klarlegge nærmere hvordan kommunen har valgt å organisere beredskapsarbeidet.
- vurdere om forventninger og krav fra myndighetene ivaretas.
- fastslå om kommunene har etablert gode prosedyrer og rutiner for å sikre kontinuitet i og
oppdatering av beredskapsarbeidet, og om dette følges i praksis.
- fastslå om kommunene har kartlagt og ivaretar egne beredskapsbehov, blant annet basert
på risiko- og sårbarhetsanalyse og kriseplan.
- vurdere om kommunen har integrert beredskapsmessige hensyn i den ordinære
arealplanprosessen.

2. Gjennomføring
Tilsynet ble varslet i brev datert 29. februar 2012 og ble gjennomført 16. mai 2012 i
tidsrommet 0900-1500.
Tilsynsdagen besto i åpningsmøte, intervjuer og sluttmøte. Formålet og bakgrunnen for
tilsynsbesøket ble gjennomgått på åpningsmøtet. Fylkesmannens samfunnsavdeling intervjuet
5 personer fra Søgne kommune:
- Rådmann Kim Høyer Holum
- Kommunalsjef for teknisk sektor Dag Arntsen
- Arealplanlegger Stig Erik Ørum
- Kommuneoverlege Frank R. Andersen
- Beredskapskoordinator Merethe Solheim
Samfunnsavdelingen deltok også på helse- og omsorgsavdelingens intervjuer av Frank R.
Andersen og enhetsleder hjemmetjenester Trude Ronæs.
På sluttmøtet ble det foretatt en oppsummering og gjennomgang av forbedringspunkter.

Dokumentgrunnlag
Følgende dokumenter ble lagt til grunn for tilsynet:
- Kommuneplan 2011-2020 – høringsutkast (samfunnsdel og arealdel)
- Risiko- og sårbarhetsanalyser pr. september 2007
- Beredskapsplan for Søgne kommune pr. mai 2010
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3. Forbedringspunkter
Basert på en gjennomgang av foreliggende dokumentasjon og på intervjuene, har
Fylkesmannen avdekket forbedringspunkter på følgende områder:
a. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
- Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2a slår fast at kommunens helhetlige ROSanalyse skal omfatte eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i
kommunen. Kommunens helhetlige ROS-analyse omhandler ikke en vurdering av risiko
og sårbarhet knyttet til naturutløste forhold som f. eks. ras, skred, flom, ekstremvær og
havnivåstigning og heller ingen vurdering av hvordan klimautviklingen vil påvirke
kommunen på kort og lang sikt.
- Forskriftens § 2b slår fast at den helhetlige ROS-analysen skal omfatte risiko og sårbarhet
utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen.
Kommunens helhetlige ROS-analyse omhandler ikke vurderinger av slike forhold.
- Forskriftens § 2d slår fast at den helhetlige ROS-analysen skal omhandle særlige
utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. Søgne
kommunes helhetlige ROS-analyse omtaler enhetsvise konsekvenser av tap av
strømforsyning, men har ingen vurderinger av de helhetlige konsekvensene av et
omfattende strømutfall i kommunen. Det samme gjelder et omfattende sammenbrudd i
tele- og datakommunikasjonen.
Forbedring:
Revidere/oppdatere kommunens helhetlige ROS-analyse slik at den tilfredsstiller forskriftens
krav.
b. Overordnet beredskapsplan
- Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4, 1. ledd, slår fast at kommunens overordnede
beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen og at
den skal være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og
beredskapsplaner. I intervjuene fremkom det at dette ikke har blitt gjort i tilstrekkelig
grad.
- Forskriftens § 4b slår fast at den overordnede beredskapsplanen skal inneholde en
varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Gjennomgang
av foreliggende dokumentasjon viser at enkelte av listene ikke er oppdatert.
- Forskriftens § 6, 2. ledd, slår fast at kommunens beredskapsplan skal være oppdatert til
enhver tid og revideres minimum en gang pr. år. Det skal også fremgå av planen hvem
som har ansvaret for oppdatering av planen. I intervjuene framkom det at
beredskapsplanen sist ble revidert i 2010. Ansvarlig for oppdatering fremkommer ikke av
planen.
Forbedring:
Oppdatere kommunens overordnede beredskapsplan slik at den tilfredsstiller forskriftens
krav.
c. System for opplæring
Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 7, 2. ledd, slår fast at kommunen skal ha et system
for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har
tilstrekkelige kvalifikasjoner. I kommunens beredskapsplan er det stilt krav om dette for det
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personellet som er omfattet av informasjonsdelen av planen, men ikke for det øvrige
personellet.
Forbedring:
Etablere et system for opplæring som omfatter alle som er tiltenkt en rolle i kommunens
krisehåndtering.
d. Kvalitetssikringssystem
Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 9 slår fast at kommunen skal kunne dokumentere
skriftlig at forskriftens krav er oppfylt. Dette skjer mest hensiktsmessig gjennom et
kvalitetssikringssystem. Det kom fram under intervjuene at Søgne kommune ikke har et slikt
system for beredskapsarbeidet eller at beredskapsarbeidet omfattes av andre
kvalitetssikringssystemer som kommunen bruker.
Forbedring:
Etablere et kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet som kan dokumentere at
forskriftens krav er oppfylt.

4. Andre forhold
a. Handlingsplan for reduksjon av risiko:
Kommunens helhetlige ROS-analyse beskriver en rekke tiltak som kan iverksettes for å
redusere sannsynligheten for at hendelser inntreffer eller som kan bidra til å redusere
konsekvensene av hendelsene hvis de likevel inntreffer. Disse tiltakene bør sammenfattes i en
handlingsplan. I planen bør tiltakene listes, prioriteres, ansvarsfastsettes og kostnadsfestes så
langt mulig. Planen bør inngå i kommunens økonomiplan/handlingsplan og vil dermed
utgjøre en sentral del av kommunens helhetlige arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

5. Oppfølging av forbedringspunktene
Fylkesmannen i Vest-Agder ber om at kommunen gir en skriftlig tilbakemelding innen
(dato). (mnd) (år), der det framgår hvordan forbedringspunktene (rapportens pkt. 3) er tenkt
fulgt opp, hvilket tidsperspektiv som er satt i denne sammenheng, samt i hvilken grad det er
ønskelig at Fylkesmannen bistår i arbeidet.
Etter fullmakt

Yngve Årøy
Fylkesberedskapssjef

Bjørg Karin Tveiten
Rådgiver
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Fylkesmannen i Vest-Agder
Helse- og omsorgsavdelingen

UTKAST: Rapport fra tilsyn med
Helsemessig og sosial beredskap i Søgne kommune

Virksomhetens adresse:
Postboks 1051, 4682 Segne
Tidsrom for tilsynet:
06.02.12 Kontaktperson i virksomheten:
Merethe Solheim

Sammendrag
Rapporten beskriver avvik som ble påpekt innen de reviderte områdene, som omfattet
følgende:
Kommunens planverk for helsemessig og sosial beredskap, derunder smittevern
Søgne kommune har et dokument med ros-analyse og en beredskapsplan. I disse inngår
helsemessig og sosial beredskap. Ros-analysen er datert til september 2007, men kommunen
opplyser at den ble oppdatert i 2010. Planen er godkjent i kommunestyret i mai 2010. Det er
forutsatt årlig oppdatering, men dette skjedde ikke i 2011. Ny gjennomgang av ros-analyse og
plan pågår nå, og planen forventes politisk behandlet i løpet av andre halvår i år.
Det foreligger en smittevernplan, som sist ble oppdatert i 2009. Første versjon ble godkjent i
kommunestyret 01.04.97, nåværende versjon av tjenesteutvalget 15.04.09. I følge forordet bør
total oppdatering skje hvert tredje år.
Det ble ved tilsynet påvist ett avvik:
Søgne kommune sikrer ikke at personell som er tiltenkt oppgaver innen helsemessig
og sosial beredskap, far tilstrekkelig opplæring og har nødvendig kompetanse.

Dato: 29.05.12

Kristian Hagestad
revisjonsleder

Kristin Hagen Aarsland
revisor
internet
hs heredsk sogne.docr
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon med Søgne kommune i perioden 29.02 - .
Revisjonen inngår som del av den planlagte tilsynsvirksomheten som helse- og
omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomfører i inneværende år. Tilsynet
med helsemessig og sosial beredskap var samordnet med tilsyn etter sivilbeskyttelsesloven
med generelt beredskapsarbeid, utført av beredskapsseksjonen i Fylkesmannens
samfunnsavdeling.
Fylkesmannen har myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten efter lov om statlig tilsyn
med helsetjenesten § 2.
Formålet med en systemrevisjon er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i
lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfatter undersøkelse om:
hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av
lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes
En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og ev. andre
undersøkelser.
Denne rapporten omhandler avvik som er avdekket under revisjonen i Søgne. Den gir ingen
fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
Søgne er en kystkommune med knapt 11.000 innbyggere. Den er en randkommune til
Kristiansand og inngår i interkommunalt samarbeid i regionen Knutepunkt Sør.
Næringsvirksomhet omfatter jordbruk, mindre industri, servicevirksomhet og reiselivsnæring.
Folketallet på sommeren er betydelig høyere enn ellers, grunnet tilstrømning av turister,
særlig i og langs skjærgården.
Kommunens ledes administrativt av rådmannens stab med organisasjonssjef, økonomisjef
samt tre kommunalsjefer for henholdsvis helse og omsorg, oppvekst og teknisk sektor. Helseog omsorg er inndelt i seks enheter for henholdsvis helsetjenester, hjemmetjenester,
institusjonstjenester, kompetanseutvikling, psykisk helse og sosialtjenester. Enheten for
helsetjenester ledes av kommuneoverlegen.
Daglig ansvar for beredskapsarbeid, herunder helsemessig og sosial beredskap, er lagt til
kommuneoverlegen En sekretær i helsetjenesteenheten bistår i arbeidet
Den faste kriseledelsen i kommunen består av ordfører (leder), rådmann, de tre
kommunalsjefene, kommuneoverlege og organisasjonssjef. Ass. kommuneoverlege er fast
stedfortreder for kommuneoverlegen i kriseledelsen. Kommunalsjef for helse og omsorg er
rådmannens stedfortreder. For øvrig er der ikke faste stedfortredere.

c:.users.bkroppdatalocatmicrosoft.windows lemporary internet
_files.,contentoullook,v6pezu244ilsyn hs beredsk sogne.docx
04.062012
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Beredskapsplanen inneholder varslingslister med relevante personer. Denne er ikke oppdatert
siden 2010, det innebærer bl.a. at endringer etter kommunevalget i 2011 ikke er fanget opp.
Beredskapsplanen og Ros-analysen er fra 2010. De er forutsatt rullert årlie, men dette skjedde
ikke i 20111. Ny gjennomgang pågår nå, og ny plan fortsettes forelagt kommunestyret i løpet
av høsten 2012
Det foreligger en smittevernplan, som sist ble oppdatert
godkjent i kommunestyret 01.04.97, nåværende versjon
forordet bør total oppdatering skje hvert tredje år. 1 mai
for tuberkffloseundersøkelse. For øvrig er det ikke kjent
vil skje.

i 2009. Første versjon av planen ble
av tjenesteutvalget 15.04.09. 1 følge
2012 er det utarbeidet retningslinjer
når oppdatering av smittevernplanen

Gjennomføring
Systemrevisjonen omfattet følgende aktiviteter:
Revisjonsvarsel ble utsendt 06.02.12. Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt
i forbindelse med tilsynet, er gitt i kapitlet om dokumentunderlag.
Åpningsmote ble avholdt 16.05.12.
Intervjuer
Seks personer ble intervjuet.
Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket, er gitt i kapitlet
om dokumentunderlag.
Sluttmete ble avholdt 16.05.12.

Hva tilsynet omfattet
I det følgende beskrives krav som følger av helse- og sosiallovgivningen, og som ved dette
tilsynet er benyttet som revisjonskriterier; d.v.s hvilke normer kommunens systematiske
tiltak og praksis er vurdert opp mot.
Forskrift om intenikontroll for sosial- og helsetjenesten stiller krav til hvordan kommunen
systematisk skal sikre og forbedre sine tjenester
.

1 følge lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-2 plikter kommunen å utarbeide en
beredskapsplan for sin helse- og omsorgstjeneste. Tilsvarende finnes det i lov om sosiale
tjenester i NAV § 16 et krav om beredskapsplan for arbeids- og velferdsforvaltningen.
Disse planene skal utarbeides i samsvar med lov om helsemessig og sosial beredskap.
Nærmere krav til innhold i planverket er gitt iforskrift om beredskap.splanlegging og
beredskapsarheid m.v. etter lov om helsemessig og sosial beredskap. Det vises også til
«Rettleiar om helse- og sosialberedskap i kommunen» fra Helsedirektoratet (IS-1700/2009).
Planverk for helsemessig og sosial beredskap skal samordnes med kommunens øvrige
beredskapsplaner og med spesialisthelsetjenesten Kommunestyret skal i følge forskrifiens
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§ 2 fastsette planen og kvppighetfor revisjon og oppdatering. Revisjon av ros-analyser
og planer bør finne sted minst hvert fierde år, og de bør behandles i kommunestyret like ofte.
Det stilles ikke krav om separat beredskapsplan for kommunens helse- og sosialtjenester, men
kommunen skal kunne dokumentere hvordan den har planlagt sin beredskap på disse
områdene.
Planene skal utarbeides basert på en risiko- og sårharheisanalyse, jf. § 3 i forskriften. Det er
ikke krav om at selve analysen skal inngå i planen, men forutsetningene for analysen skal
dokumenteres. Analysen bidrar både som kunnskapsgrunnlag for forebyggende tiltak og som
grunnlag for utarbeidelse av nødvendige forebyggende og skadebegrensende tiltak.
Planene må i følge forskriftens § 4 omfatte prosedyrer for ressursdisponering og omlegging
av drift, som sikrer nødvendig tjenesteytelse. Dette gjelder både personell og materiell. Her
kreves det et minimum av dokumentasjon, slik at for eksempel vikarer i ulike funksjoner lett
kan finne fram.
Forskriften stiller i § 5 krav om operativ ledelse og informasjonsheredskap ved kriser og
katastrofer. Det er nødvendig å sikre at beslutninger i en krisesituasjon kan treffes så raskt
som mulig.
Planer for beredskap innen kommunen skal samordnes, jf. § 6. Hvordan man skal samhandle
med politi, lokal redningssentral, fylkesmann og andre samarbeidspartnere bør fremgå av
planen
Beredskapsforskriftens § 7 stiller krav til at personell som er tiltenkt oppgaver i
beredskapsplanen, er ovet og har nødvendig beskyttelsesutstyr og kompetanse. Det er videre
krav om sikkerhet forfor.syning av viktig materiell og utstyr, jf § 8, samt registrering av
personell som kan beordres, jf § 9. Forskriften stiller i § 10 krav til kvalitetssikring av
beredskapsforberedelsene og -arbeidet i kommunen.
Helsedirektoratet har i dokumentet «Rettleiar om helse- og sosialberedskap i kommunen»
kapittel 14 utarbeidet et forslag til mal for plan for helse- og sosialberedskap, som dekker
krav i lov og forskrift Uansett hvordan kommunen organiserer arbeidet med
helsemessig og sosial beredskap, forutsettes det at disse momentene ivaretas.

5. Funn
1 dette kapittel beskrives tilsynsmyndighetenes observasjoner (kalt revisjonsbevis) og faktiske
forhold som er særlig relevante for dette tilsynet
Virksomheten kan gis avvik eller merknader med utgangspunkt i revisjonskriterier i helse- og
sosiallovgivningen, herunder krav i forskrift om internkontroll om hvordan kommunen
systematisk styrer sin virksomhet, og om den oppnår de resultater som lovgivningen
forutsetter.
Det ble påvist ett avvik:
Avvik 1
• Søgne kommune sikrer ikke at personell som er tiltenkt oppgaver innen helsemessig
og sosial beredskap, får tilstrekkelig opplæring og har nødvendig kompetanse.
c: users bkt appdatalocal microsoft wirdows temporary internet
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Dette er avvik fra § 1-1 i lov om helsemessig og sosial beredskap av 23. 06. 2000 nr. 56, jf
§ 7 i forskrift om krav til helsemessig og sosial beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid
m.v. av 23. 07. 2001 nr.881.
Observasjoner som ligger til grunn for avviket:
Det foreligger ikke plan for øvelser, opplæring og ivaretaking av kompetansebehov
hos personalet. (det ble påpekt også ved Helsetilsynets tilsyn i 2008)
Punkt 3.4 i planen omtaler opplæring, men dekker ikke de forhold som er nevnt i
avviket.
Beredskapsplanens innhold er ikke allment kjent blant personellet, heller ikke på
enhetsledernivå.
Gjennomførte øvelser er én i regi av Fylkesmannen hvert fjerde år, akuttmedisinske
øvelser knyttet til ulykker, samt brannøvelser.
Under sluttmøtet ble også det også påpekt forbedringspotensial knyttet til oppdatering av
ROS-analyser og beredskapsplan. Vi går ikke nærmere inn på dette her, men viser til omtale
av forholdet i Fylkesmannens rapport fra tilsyn med generelt beredskapsarbeid, utført etter
sivilbeskyttelsesloven av beredskapsseksjonen i Fylkesmannens samfunnsavdeling

6. Regelverk
Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten av 30.03.1984
Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.06. 2000 nr. 56
Forskrift om krav til helsemessig og sosial beredskapsplanlegging og
beredskapsarbeid av 23. 07. 2001 nr.881
Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.1994 nr. 55
Forskrift om smittevern i helsetjenesten av 17.06.2005 nr. 610.

7. Dokumentunderlag
Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av
betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:
Beredskapsplan for Søgne kommune pr. mai 2010
Risiko- og sårbarhetsanalyser pr. september 2007
Smittevernplan 2009
Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Vest-Agder:
Brev av 29.02.12 fra Fylkesmannen til Søgne kommune med varsel om
beredskapstilsyn og tilsyn med helsemessig og sosial beredskap
Brev av 04.05.12 fra Fylkesmannen til Søgne kommune med program og
administrative bestemmelser for gjennomføring av beredskapstilsyn og tilsyn med
helsemessig og sosial beredskap

8. Deltakere ved tilsynet
1tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over
hvilke personer som ble intervjuet.
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Funks'on / stillin

Kim Høyer Holum

Rådmann

x

x

X

Frank R. Andersen

Kommuneoverlege

x

X

X

Merethe Solheim

Beredskapskoordinator

x

X

X

Dag Arntsen

Kommunalsjef teknisk sektor

x

X

x

Stig Erik Ørum

Arealplanlegger

x

X

x

Trude Ronæs

Enhetsleder hjemmetjenester

Fra tilsynsmyndighetene

Å nin smoteInterv'u

Sluttmote

Navn

X

deltok:

Fylkeslege Kristian Hagestad, revisjonsleder for tilsyn med helsemessig og sosial beredskap
Seniorrådgiver Kristin Hagen Aarsland, revisor for tilsyn med helsemessig og sosial
beredskap
Ass. fylkeslege Harald Thomassen, observater.
Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy, revisjonsleder for tilsyn etter sivilbeskyttelsesloven
Rådgiver Bjørg Karin Tveiten, revisor for tilsyn etter sivilbeskyttelsesloven
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1. 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 tilfredsstillende. 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

Hvilke hendelser som er mest sannsynlige kan hentes fra kommunens helhetlige ROSanalyse. Eksempler på større ulykker/katastrofer som kan inntreffe i vårt område kan
nevnes:
Branner i institusjoner
Flom/oversvømmelser
Epidemier
Større skogbranner
Industribranner
Sabotasje eller hærverk

Olje- og kjemikalieforurensning
Svikt i elektrisitetsforsyningen
Radioaktivt nedfall
Svikt i vann- og avløpssystemer
Større trafikkulykker
Eksplosjoner

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, helsetjenesten m. f., vil ha kapasitet til å takle situasjonen.
Dersom en omfattende ulykke eller katastrofesituasjon inntreffer, og de ordinære innsatsorganers ressurser ikke strekker til, kan kommunen bli engasjert i rednings- og oppryddingsaksjoner. 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.
Hovedredningssentralen
(HRS) for Sør-Norge på
Sola

Lokal redningssentral
(LRS) Ledes av lokal
politimester

Innsatsleder fra politiet

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.
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Ressursene kan være brannvernmateriell og personell, teknisk materiell og utstyr, helseog 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:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1.5

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

Mål for beredskapsplanleggingen

Beredskapsarbeidet i Søgne skal sikre at kommunen står rustet til å ta hånd om
krisesituasjoner av et slikt omfang at de overskrider kapasiteten til de ordinære nødetatene i
vanlig drift.

1.6

Fullmakter gitt til ordfører og rådmann










1.7

Ved en omfattende ulykke eller katastrofe skal fungerende ordfører, i ordførerens
fravær fungerende rådmann avgjøre om beredskapsplanen skal iverksettes og
kriseledelse etableres.
Ordføreren, evt. rådmannen innkaller kriseledelsen
Ordfører, evt. rådmann varsler fylkesmannens beredskapsavdeling og politiet.
Ordføreren representerer kommunestyret og er overordnet kriseledelsen. Ordføreren
må stille retningslinjer for kriseledelsen i tråd med fullmakter fra og vedtak i
kommunestyret.
Rådmannen leder krisestaben med samme ansvar for drift som i en normalsituasjon.
Organisasjonssjefen er informasjonsansvarlig, se plan for informasjon.
Ordfører og rådmann kan disponere inntil 1.000.000 kroner i en krisesituasjon
Rådmannen har myndighet til å beordre ansatte i Søgne kommune til oppgaver som
ikke ligger innenfor deres ordinære oppgaver.
Rådmannen kan delegere til enhetslederne å beordre ansatte i egen enhet til oppgaver
som ikke ligger innenfor deres ordinære oppgaver.

Overordnet beredskapsplan

Søgne kommune har ansvaret for at det foretas beredskapsforberedelser innen de ulike
kommunale virksomhetsområder, samt et generelt ansvar for befolkningens ve og vel i en
krisesituasjon.
En overordnet beredskapsplan i kommunen er et nødvendig hjelpemiddel for raskt å kunne
reagere rasjonelt og effektivt i kritiske situasjoner
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Informasjon til ansatte om planverket
Alle overordnede ansatte i Søgne kommune fra rådmann til og med avdelingsledere
og innehavere av tilsvarende stillinger har plikt til å gjøre seg kjent med innholdet i
beredskapsplanen og ha den tilgjengelig til enhver tid.
Ved nyansettelser skal nærmeste leder informere og gjennomgå aktuelle deler av
beredskapsplanen og eventuelle aktuelle sektorplanen med den nyansatte.
Alle ledere med personalansvar har ansvar for å ta opp beredskapsplanen i
avdelings- og/eller personalmøter minimum en gang i året.
Administrasjonsavdelingen har ansvar for at beredskapsplanen er tilgjengelig på
intranett.
Beredskapsråd
Beredskapsrådet møtes en gang årlig i forbindelse med rullering av
beredskapsplanen
Beredskapsrådet skal være et organ for samarbeid og utveksling av informasjonen
mellom kommunen, statlige virksomheter og frivillige organisasjoner.
Beredskapsrådet har følgende sammensetning
o Ordfører
o Rådmann
o Kommuneoverlege
o Beredskaps sekretariat
Representanter fra
o Lensmannen
o Kirken
o Sivilforsvaret
o Heimevernet
o Røde Kors
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1.7.1 Oversikt over fagberedskapsplaner i kommunen
Gjelder planer med tanke på aktuelle hendelser som kommunens ledelse og kriseledelse må
være informert om:
Fagberedskapsplaner i kommunen

Ansvar

Pressereglement
Trusler og vold mot tilsatte på
arbeidsplassen - retningslinjer
Nødstrøm for Søgne omsorgssenter
(holder varme, nødbelysning og
enkelte funksjoner)
Nødstrøm for Langenes Bo- og
aktivitetssenter (holder varme)
Nødstrøm for Lundeveien 34 (holder
varme og nødbelysning)
IK-Mat for vannforsyningssektoren
Kriseperm for grunnskolen
Handlingsplan for dødsfall/ulykke i
skoletiden
Tiltaksplan mot mobbing –
forebyggende tiltak, årlig kartlegging
og konkret handlingsplan når
mobbesaker blir oppdaget
Tiltaksplan mot vold/trakassering
(gjelder elever mot personalet)
Beredskapsplan ved brann
Ivaretakelse/avliving av ville dyr
Miljøvern – meldes brannvesen ved
behov for utrykning mm.
Flomsonekart (Søgneelva)
(Flomsonekart Lundeelva skal lages)
Håndbok/rutiner i forhold til det å
miste noen, som f.eks. søsken, mor,
far osv.
Smittevernplan
Beredskapsplan for legetjenesten
Plan for psykososial beredskap
Søgne kommune
Lokal beredskapsplan for NAV Søgne
Beredskapsplan mot akutt forurensing
i Kristiansands- regionen
Beredskapsplan for SSBV
(bygningsbranner, ulykker, skogbrann
mm.)
Innsatsplaner for større brannobjekter

Servicetorg
Eiendomsenheten

Ingeniørvesenet
Skolene

Arealenheten

Barnehageenheten
Helseenheten
Enhet for psykiatri og rehabilitering
NAV
Brannvesenet
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1.8

Den sivile kriseledelsen

Ved store ulykker eller katastrofer vil det parallelt med den sivile redningstjeneste bli
etablert et kriseledelseshierarki på sivil side, dvs. under det utpekte lederdepartement via
aktuelt fagdirektorat, fylkesmennene og kommunene.
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 underviser 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.

Utpekt
lederdepartement

1.9

Sentral krisestøtteenhet (KSE)

Aktuelt
fagdirektorat

Krisestab i
aktuelt fagdirektorat

Fylkesmannen i
Vest-Agder

Fylkesmannens kriseog samordningsstab

Kommunen

Kommunens kriseledelse og sekretariat

Ajourhold av planverk




Planen skal gjennomgå en hovedrevisjon minimum en gang i hver
kommunestyreperiode. Etter slik hovedrevisjon skal planen behandles i
kommunestyret.
Planen skal rulleres årlig og etter slik rullering skal den godkjennes av rådmannen.
Beredskapssekretariatet har ansvar for å koordinere rulleringen, men alle
kommunale virksomheter har plikt til å bidra med informasjon eller vurderinger
innenfor sitt felt eller sin sektor.
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1.10 Systemansvarlig
Beredskapsansvarlig
Beredskapsansvarlig/rådmannen har det overordnede ansvaret for alt beredskapsarbeidet i
Søgne. Beredskapsansvarlig har ansvar for følgende funksjoner:



Sørge for at overordnet beredskapsplan for Søgne vedlikeholdes etter retningslinjene
i kvalitetssikringssystemet vedtatt av kommunestyret.
Delta i kriseledelsen.

Beredskapskoordinator
Beredskapskoordinator har det daglige arbeid med beredskapsarbeidet i Søgne kommune.
Beredskapskoordinator skal være den utøvende funksjon for beredskapsansvarlig i de fleste
av funksjonene som beredskapsansvarlig.
Denne funksjonen tillegges kommuneoverlegen og merkantilt ansatt i Enhet for
helsetjenester.
I tillegg til å bistå beredskapsansvarlig har beredskapskoordinator følgende funksjoner:










Sørge for at beredskapsarbeidet blir gjort kjent i organisasjonen
Ta initiativ til arbeidet med identifisering av risiki, gjennomføring av ROS analyser og
etablering av tiltakskort.
Foreta prioritering i handlingsplanen for beredskapsarbeidet i Søgne.
Følge opp kvalitetssikringssystemet for beredskapsarbeidet
Bistå rådmannen med planlegging og gjennomføring av øvelser.
Delta i kriseledelsen
Sekretær for beredskapsrådet
Være oppdatert på beredskapsarbeid
Være kontaktperson mot fylkesmannen i det praktiske beredskapsarbeidet.

Arbeidsutvalg Beredskap
Arbeidsutvalg Beredskap skal være et lite utvalg som skal arbeide med vedlikehold av
beredskapsplanen. Arbeidsutvalget har følgende sammensetning:





Representant for oppvekstsektoren
Representant for teknisk sektor
Kommuneoverlegen
Merkantilt ansatt i Enhet for helsetjenester
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2. Etablering av kommunens kriseorganisasjon
2.1

Generelt

Kommunens kriseorganisasjon består av kommunens Kriseledelse og Kriseledelsens
sekretariat.
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.
Søgne kommunens kriseorganisasjon kan illustreres slik:
Kommunens
politiske og
administrative
ledelse

Kommunens
kriseledelse

Kriseledelsens
sekretariat

Kommunens
samlede administrasjon og enheter

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

Kriseledelsen

2.2.1 Kriseledelsens sammensetning
Kommunens kriseledelse ledes av rådmannen. Ordfører har som funksjon å fronte media,
samt være linken til det politiske nivået. I tillegg er det i kriseledelsen ressurspersoner innen
helse/omsorg, teknisk drift og skole/kultur. Kriseledelsen må også ha den person som er
tatt ut til å være informasjonsansvarlig.
Medlemmer i kriseledelsen:
KRISELEDELSEN
Ordinær funksjon
Rådmann
Ordfører
Kommunalsjef helse og sosial
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef oppvekst
Organisasjonssjef
Kommuneoverlege

Funksjon ved beredskap
Leder for kriseledelsen
Fronte media
Seksjonsleder for fagområde
Seksjonsleder for fagområde
Seksjonsleder for fagområde
Informasjonsleder
Kommunelege

Dersom noen i kriseledelsen er forhindret fra å møte skal stedfortreder møte.
som skal møte. Normalt vil det være den ordinære stedfortreder til vedkommendes stilling.
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Avhengig av situasjonen, kan andre nøkkelpersoner innkalles til å delta i kriseledelsen.
Frivillige organisasjoner innkalles også etter behov. Dette avgjøres i hvert enkelt tilfelle.
Nøkkelpersoner og frivillige organisasjoner
Ordinær funksjon
Forsvaret/heimevernet
Sivilforsvaret
Lensmann
Røde Kors
Enhetsledere etter behov
Miljøansvarlige
Ass kommuneoverlege

Funksjon ved beredskap
Rådgiver/resurser
Rådgiver/resurser
Rådgivning/resurser
Rådgivning/resurser

2.2.2 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; bla. ta stilling til om, hvilken grad og hvor
følgende funksjoner skal etableres: 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 Avklare om annen faglig kompetanse skal innkalles/ informeres. For eksempel
aktivering av plan for psykososial beredskap.
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.
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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 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.
2.2.3 Kriseledelsens lokaler og kommunikasjon
Lokaler og kommunikasjon
Adresse, bygning
Kommunestyresalen - rådhuset

2.3

Telefoner, telefaks, e-post osv.
Telefon nr. internt
Telefon nr. utenom sentralbord
Telefaks nr.
Mobil telefon nr.
Satellitt-telefon
E-post adresse

Kriseledelsens sekretariat

2.3.1 Sekretariats 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, informasjonshåndtering osv.
Kriseledelsens sekretariat kan ha følgende sammensetning:
SEKRETARIET
Ordinær funksjon
Organisasjonssjef
Formannskapssekretær
Saksbehandler beredskap

Funksjon ved beredskap
Informasjonsansvarlig
Sekretariat
Sekretariat

2.3.2 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
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o
o

o
o
o

Følge med på informasjon om hendelsen som refereres i media og føre dette på
for eks. en flippover
Påse at kommunens sentralbord og servicetorg er åpent og har god nok kapasitet
Etablere kontakt med fylkesmannen og avgi rapport om situasjonen
Etablere kontakt med andre instanser og nabokommunene, informer om
situasjonen, og forespør om ressurser dersom det er aktuelt
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
2.3.3 Sekretariatets lokaler og kommunikasjon
Lokaler og kommunikasjon
Adresse, bygning, lokaler
Rådmannskontoret rådhuset

2.4

Telefoner, telefaks, e-post osv.
Telefon nr. internt
Telefon nr. internt
Telefon nr. utenom sentralbord
Telefaks nr.
Mobil telefon nr.
E-post adresse

Hjelpemidler for kriseledelsen og sekretariatet

Lederen for kriseledelsens sekretariat skal sørge for at nødvendige hjelpemidler er
tilgjengelig for kriseledelsen og sekretariatet. Eksempler på utstyr kan være:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

I tillegg skal nødstrømsaggregat være tilgjengelige/ klargjorte slik at telefonsentral og annet
elektronisk kommunikasjonsutstyr kan fungere ved strømbrudd.
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2.5

Etablering av kriselogg

Føring av en kriselogg etableres raskt slik at man ikke går glipp av de første
informasjonsbevegelsene under en krise/katastrofe.
Alle registreringer skal foretas systematisk og skal 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. Personell i 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.

2.6

Etablering av Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam skal ha kompetanse til å bistå og utfylle det ordinære hjelpeapparatet
i kommunen. Teamet kan blant annet ha medlemmer fra prestetjenesten,
helsesøstertjenesten, pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT), legevakta, pleie og
omsorg, barnevern-tjenesten og sosialtjenesten.
Teamet kan hjelpe rammede, pårørende, hjelpepersonell og berørte institusjoner/
organisasjoner og kan gi og koordinere psykologisk førstehjelp samt vurdere behov for
videre oppfølging.

Psykososialt kriseteam, sammensetning
Ordinær funksjon
Fagleder psykisk helse
Kommuneoverlege
Prest
Sykepleier
Helsesøster
Personell fra skoler / barnehager
Andre

Funksjon i kriseteamet
Leder
Kommuneoverlege
Prest
Psykiatrisk sykepleier
Helsesøster

Leder kriseteamet bør uansett varsles og informeres når kriseledelsen etableres selv om
det der og da tilsynelatende ikke er behov for teamets tjenester.
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3.

Plan for informasjon og krisekommunikasjon

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, 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. 2.2.2 – Kriseledelsens oppgaver, under Tiltak ved etablering.

3.3

Organisering

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

Informasjonsleder

Presse- og
informasjonssenter

Publikumstjeneste
pr telefon/ e-post

Kommunens
hjemmeside

Evakuerte- og
pårørendesenter
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3.4

Informasjonsleders ansvar og oppgaver

Ansvar
o Etablere og lede kommunens informasjonstjeneste i henhold til Plan for
informasjonsberedskap.
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.
o I samråd med politiet:
Gi informasjon til publikum/pårørende under og etter krisen
Gi informasjon til innbyggerne om situasjonen
Informere media
Gi 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 er det utviklet følgende
støttefunksjoner som rapporterer til informasjonsleder:
o Presse- og informasjonssenter
se punkt 3.5
o Publikumstjenesten på telefon, e-post og fremmøte
se punkt 3.6
o Evakuerte og pårørendesenter (EPS)
se punkt 3.7

3.5

Presse- og informasjonssenter

Bemanning
Ordinær funksjon
Leif Steinar Brådland
Kenneth Fedog
Bror Skrede
Camilla Erland Aarnes

Funksjon ved etablering
Leder for presse- og info senter
Info medarbeider
Info medarbeider
Info medarbeider

Lokaler og kommunikasjon
Adresse, bygning,
lokaler
Servicetorget rådhuset

Telefoner, telefaks, e-post osv.
Telefon nr. internt
Telefon nr. internt
Telefon nr. utenom
sentralbord
Telefaks nr.
Mobil telefon nr.
E-post adresse

38055555

postmottak@sogne.kommune.no

Det bør pekes ut nok personer til at senteret kan driftes på døgnbasis.
Leder av presse- og informasjonssenteret forholder seg til nærmeste foresatte som er
informasjonsleder.
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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.
Leder av Presse- og informasjonssenteret skal sikre følgende
o Etablere presse- og informasjonssenteret i tråd med vedtak i kriseledelsen
o Legge forholdene til rette for media slik at pressen får tilgang til informasjon
o Sende
ende ut godkjente pressemeldinger og invitere til eventuell pressekonferanser
o Notere alle henvendelser i egen logg
o Ta i mot viktige meldinger og bringe disse til journalfører i kriseledelsen
o Føre oversikt over presserepresentanter som har vært innom pressesenteret
o Registrere informasjonsbehov på egen flippover
o Sette opp vaktlister og foreslå bemanning overfor informasjonsleder
Utstyr presse- og informasjonssenter
o Telefon og telefaks. PC med internett og skriver
o Radio, TV, kopimaskin, overhead, prosjektør, lerret, flippover, pekestokk mv.
o Sanitær- og bespisningsmuligheter
o Flippover / tavle til oversikt for viktige meldinger og annet

3.6

Publikumstjenesten

Bemanning
Ordinær funksjon
Reidar Løvåsen
Bente Hamre
Elisabeth Olsen
Judy Waage

Funksjon ved etablering
Leder for publikumstjenesten
medarbeider
medarbeider
medarbeider

Lokaler og kommunikasjon
Adresse, bygning, lokaler

Telefoner, telefaks, e-post osv.
Telefon nr. internt
Telefon nr. internt
Telefon nr. utenom sentralbord
Telefaks nr.
Mobil telefon nr.
E-post adresse

Leder av publikumstjenesten forholder seg til nærmeste foresatte som er informasjonsleder.
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.
Leder for publikumstjenesten skal sikre følgende:
o Etablere publikumstjenesten i tråd med vedtak i kriseledelsen
o Håndtere henvendelser fra publikum på en korrekt,
korrekt, effektiv og hensynsfull måte og at
kun godkjent informasjon blir gitt
o Påse at viktige meldinger blir sendt til loggfører
fører i kriseledelsens sekretariat
o Skaffe oversikt over aktuelle telefonnummer/adresser
efonnummer/adresser som kan videreformidles til
publikum
o Håndtere vaktlister
er og foreslå bemanning
bemanning overfor informasjonsleder
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3.7

Evakuerte- og pårørendesenter (EPS)

Håndtering av evakuerte og pårørende som har vært involvert i en uønsket hendelse eller
krise, er beskrevet i Politiets beredskapssystem kapittel 11. Her står det blant annet at
kommunen har hovedansvaret for at alle som bor eller oppholder seg i kommunen blir godt
ivaretatt. Det innebærer blant annet at kommunen har ansvaret for å opprette og drifte et
senter for evakuerte og pårørende, når det er nødvendig eller politiet ber om det.
Et slikt senter, som vanligvis forkortes EPS, kan etableres i egnede lokaler
lokaler som skoler,
idrettsanlegg, forsamlingshus eller overnattingsetablissementer. Senteret skal kunne ta i
mot fysisk uskadde personer som er evakuert fra et skadested men skal også kunne ta
hånd om pårørende til involverte i en uønsket hendelse.
Kommunen
en må bemanne EPS med ledelse og faglig kompetente personer. Politiet vil stille
personell til disposisjon for å ivareta oppgaver som registrering, avhør, varsling av
pårørende, informasjon, mediehåndtering, transport mv. Det vil også være naturlig å bruke
ressurspersoner fra kommunens kriseteam i EPS.
Bemanning av EPS
Ordinær funksjon i kommunen
Randi Fidje
Inga Fjeldsgaard
Jan Erik Gabrielsen
Relevante personer, adm./teknisk
Relevante personer, adm./teknisk
Relevante personer, skole/helse
Relevante personer, skole/sosial
Relevante personer, adm./kantine
Personell med aktuell kompetanse
Kommunens kriseteam, se pkt. 2.9

Funksjon ved etablering av EPS
Leder for EPS
Nestleder for EPS
Informasjonshåndtering
Registrering
Adgangskontroll/vakt
Evakuertefunksjonen
Pårørendefunksjonen
Ansvarlige for forpleining/innkvartering
EPS-medarbeidere
Kommunens kriseteam

Antall
1
1
1

Kommunens utpekte leder av EPS forholder seg til kriseledelsen med informasjonsleder som
nærmeste foresatte. Han eller hun må også forholde seg til politiet og redningsledelsen.
Det er politiet og redningsledelsen som skal gi direktiver om hvor EPS skal etableres og
hvordan EPS skal fungere og operere. Det kan også være aktuelt å samarbe
samarbeide med andre
«ulykkeseiere» om opprettelse og drift av EPS, det kan være innen jernbane, flyselskap,
fergeselskap mv.
Kommunens leder av EPS må i tillegg samarbeide nært med aktuelle redningsaktører om
utførelse av oppgaver i EPS.
Det bør pekes ut ett hovedsted
ovedsted for etablering av EPS i kommunen. I tillegg bør det pekes ut
ett alternativt lokale. Kommunen må også være forberedt på å opprette EPS i et ikke planlagt
lokale utfra direktiver fra redningsledelsen.
Leder for EPS skal sikre at følgende blir ivaretatt:
iv
o Ta i mot personer som er evakuert fra et ulykkessted og gi disse omsorg og pleie
o Legge forholdene til rette for at pårørende til omkomne, skadde og evakuerte kan
samles, få støtte, menneskelig omsorg og informasjon
o Skjerme pårørende fra media
o Etablere et system for registrering av alle som er evakuert i samarbeid med politiet
o Etablere en telefonvakt for å imøtekomme henvendelser fra publikum/pårørende på
en korrekt, effektiv og hensynsfull måte.
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o
o
o
o
o
o
o
o

Skaffe oversikt over aktuelle telefonnummer/adresser som kan videreformidles til
publikum
Bringe videre henvendelser som de ikke kan svare på til riktig etat eller til
kriseledelsen
Etablere kontakt med prest og kriseteam ved behov
Sikre enkel forpleining eller utvidet forpleining i samarbeid med kriseledelsen og
frivillige organisasjoner
Ordne forlegning etter avtale med kriseledelsen.
Notere på egen tavle registrerte informasjonsbehov.
Sette opp vaktlister og foreslå bemanning overfor informasjonsleder
Iverksette særlige tiltak ved krise på bakgrunn av en smittesituasjon, se
smittevernplanen.

Utstyr ved EPS:
o Telefoner med bekjentgjorte nummer, telefaks og kopimaskin
o Telefaks, TV og videospiller
o Overhead, lerret, flippover, pekestokk, lerret mv.
o Eget PC-kontaktpunkt for tilgang til internett.
o Ekstern e-post forutsetter egen PC
o Sanitær- og bespisningsmuligheter
o Rom hvor man kan være alene
o Rom til prest/kriseteam
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4.

Plan for evakuering og plan for befolkningsvarsling

4.1

Plan for evakuering

4.1.1 Bemanning og innkvarteringssteder
Evakuering av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet
sted i eller utenfor kommunen iverksettes og ledes normalt av politiet/LRS.
Når kommunen mottar anmodning om støtte til evakuering, kan denne forberedte plan for
evakuering iverksettes. De personene som er listet nedenfor er tatt ut til lede og gjennomføre
evakueringer.
Bemanning
Ordinær funksjon

Funksjon ved etablering

Aktuell administrativ leder
Personellkategori med faglig
forutsetning
Personellkategori med faglig
forutsetning
Personellkategori med faglig
forutsetning

Leder for evakuering
Medarbeidere for gjennomføring
av evakueringen
Medarbeidere for gjennomføring
av evakueringen
Medarbeidere for gjennomføring
av evakueringen

Antall

Det er også en styrke at det øremerkes etablissementer som kan være aktuelle for å
innkvartere evakuerte personer.
Innkvarteringssteder
Bygning / etablissement

Kontaktperson

Plass til antall

Søgne omsorgssenter

200

Lundeveien 34-36 (gml.
Søgneheimen)

50

Langenes bo- og aktivitetssenter

50

Tinntjønn skole

300

Søgne gamle prestegård
(Låven)

200

Åros barnehage

50

Torvmoen barnehage

50

4.1.2 Oppgaver til evakueringsledelsen
o
o
o
o
o

Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der mv.)
Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta
med seg mv.
Skaffe egnede transportmidler
Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvartering kan skje direkte
Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen
hånd mv.
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o
o
o
o
o
o

4.2

Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper
Bistå ved behandling av skadde og personer med psykiske problemer mv.
Samarbeide nært med politiet/innsatsleder.
Sørge for forpleining og eventuelt klær.
Utføre oppgaver innen omsorg i samarbeid med helsepersonell eller frivillige
organisasjoner.
Gi løpende informasjon til kriseledelsen

Plan for befolkningsvarsel

Gode rutiner for befolkningsvarsel kan ha avgjørende skadeforebyggende og skadebegrensende betydning. Denne planen gir derfor en oversikt over hvordan kommunen kan
varsle innbyggerne utover det som gis fra andre myndigheter for eksempel via media.
Den mest effektive måten å holde innbyggere informert på er gjennom kommunens
hjemmeside, under forutsetning av at teknikken fungerer og at folk kan motta internett.
Det er flere måter å informere innbyggere i kommunen på hvis ikke informasjon via internett
og massemedia er tilstrekkelig. Det kan være å distribuere brev i postkassene, informasjonsmøter, plakatoppslag, lokalradio, telefon, via skolene til elevene, ved høytalerbiler, ved å
oppsøke husstander mv.
Se nærmere om dette under §4 i «Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt»
utgitt av DSB, februar 2012.
.
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5.

Ressursoversikter

5.1

Henvisning

I forskrift om kommunal beredskapsplikt står at kommunens beredskapsplan skal inneholde
en ressursoversikt med opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv her til rådighet og
hvilke viktige ressurser som er tilgjengelig hos andre aktører ved uønskede hendelser.
5.1.1 Eksterne ressurser
Redningsressurser, eksterne aktører
Ressurstype
Brannvernmateriell

Sivilforsvaret

Ressurseier/aktør
Vaktsentralen, Arendal

Kontaktperson

Kristiansandsregionen
brann og redning IKS
Vest-Agder
sivilforsvarsdistrikt

Heimevernet

478 14 000

Geir Harbak

Politiet

Dykkerutstyr

Lensmannen i Søgne
og Songdalen
Luftambulansen
Kristiansandsregionen
brann og redning IKS
Søgne dykkerklubb

Telefoner
110

Terje Pedersen

38 17 69 30
911 54 871
916 43 764
112
02800
38 05 46 70
918 15 474
113
478 14 000

Formann Karl
Klungland

971 80 873
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6.

Varslingslister

6.1

Varslingsliste – Kriseledelsen (faste medlemmer uthevet)

Stillingsbetegnelse

Stillingsinnehaver

Ordfører
Varaordfører
Rådmann
Kommunalsjef helseog omsorg
Kommuneoverlege
Ass.kommuneoverlege
Kommunalsjef teknisk
Enhetsleder ingeniør
Kommunalsjef
oppvekst
Organisasjonssjef

Åse R. Severinsen
Helge Andresen
Kim Høyer Holum
Gustav Skretting
Frank R. Andersen
Finn Georg Birkeland
Dag Arntsen
Paal Kristensen
Liv Landaas

38 16 67 17
38 79 39 11
907 53 503

Tlf. arbeid

Tlf. mobil

979 90 365

416 19 154
916 35 470
911 85 761
481 05 504

979 90 363
481 05 504
38 05 56 38

38 16 73 22
38 16 67 88

Monica Nordnes

Søgne kommunes satellitt-telefon

6.2

Tlf. privat

481 05 277
415 17 402
924 84 011

905 27 091
970 84 288
481 05 277
415 17 402
924 84 011

913 20 099

913 20 099

MSISDN 881651443038
(husk event. 00 foran)

Varslingsliste – Fag- og administrativt personell i kommunen

Stillingsbetegnelse

Stillingsinnehaver

Kommuneoverlege
Ass.kommuneoverlege
Leder, arkiv
IKT-ansvarlig
Alle enhetsledere
Sogneprest
Konsulent
Formannskapssekretær

Frank R. Andersen
Finn Georg Birkeland
Leif Steinar Brådlang
Kenneth Fedog
Hilde Elise Andreassen
Merethe Solheim
Camilla Erland Aarnes

Tlf. privat

Tlf. arbeid

Tlf. mobil

38 05 56 38
38 16 99 91
38 05 14 96

958 29 911
915 60 980

905 27 091
970 84 288
958 29 911
478 54 770

400 67 052

38 05 57 14
38 05 56 30
954 10 088

478 54 770
905 99 835
954 10 088
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6.3

Varslingsliste – Vakttelefoner

Funksjon

Telefon

Prestetjenesten Mandal prosti, hverdager 17.00-08.00 +
lør/søndag og høytidsdag
Pleie- og omsorg
Sone vest (SOS)
Sone øst (LBA)
Natt
Legevakt
Brann
Politi
AMK
Ingeniørvesenet
Eiendomsenheten
Barnevernsvakt

38 26 18 11

6.4

951 62 559
951 62 552
951 60 177
38 05 39 70
110
112
113
970 32 668
958 40 010 (24 timer)
38 07 54 00

Varslingsliste – Presse- og informasjonssenter

Stillingsbetegnelse

Stillingsinnehaver

Tlf. privat

Tlf. arbeid

Tlf. mobil

Leder, arkiv
IKT-ansvarlig
Rådgiver
Formannskapssekretær

Leif Steinar Brådlang
Kenneth Fedog
Bror Skrede
Camilla Erland Aarnes

38 16 99 91
38 05 14 96
38 03 13 54
400 67 052

958 29 911
915 60 980
979 90 361
954 10 088

958 29 911
478 54 770
476 04 499
954 10 088

6.5

Varslingsliste – Publikumstjenesten

Stillingsbetegnelse

Stillingsinnehaver

Tlf. privat

Tlf. arbeid

Tlf. mobil

Rådgiver
Rådgiver
1.sekretær
1.sekretær

Reidar Løvåsen
Bente Hamre
Elisabeth Olsen
Judy Waage

38 08 52 07
996 21 146
38 16 77 08
38 02 92 01

979 90 360
979 90 305
979 90 311
979 90 304

918 81 662
996 21 146
993 69 491
979 90 304

6.6

Varslingsliste – Evakuerte- og pårørendesenter (EPS)

Stillingsbetegnelse

Stillingsinnehaver

Tlf. privat

Tlf. arbeid

Tlf. mobil

Fagleder personal
Seniorrådgiver
Personalrådgiver
Enhetsleder eiendom
Enhetsleder psykisk
helse/habilitering

Randi Fidje
Inga Fjeldsgaard
Jan Erik Gabrielsen
Ole Hallandvik
Svein Resset

911 50 249
38 26 03 70
924 80 262
38 05 07 84
38 05 00 17

911 50 249
979 90 362
924 80 262
905 83 552
38 05 58 14

911 50 249
975 48 055
924 80 262
905 83 552
416 63 063
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6.7

Varslingsliste – Logg og journal

Stillingsbetegnelse

Stillingsinnehaver

Tlf. privat

Tlf. arbeid

Tlf. mobil

Leder, arkiv
1.sekretær
Formannskapssekretær
Arkiv ?
Arkiv?

Leif Steinar Brådlang
Elisabeth Olsen
Camilla Erland Aarnes

38 16 99 91
38 16 77 08
400 67 052

958 29 911
979 90 311
954 10 088

958 29 911
993 69 491
954 10 088

6.8

Varslingsliste – Tolker

Navn

Telefon arbeid

Vakttelefon

Tolketjenesten, Tolk Sør
Noricom Språktjenester

38 07 54 48
38 12 24 63

913 13 391
38 12 24 63

6.9

Varslingsliste – Nabokommuner

Kommune

Telefon

Songdalen kommune
Kristiansand kommune
Mandal kommune

38 18 33 33
38 07 50 00
38 27 30 00

6.10

Varslingsliste – Andre det kan være aktuelt å varsle

Stillingsbetegnelse

Stillingsinnehaver

Sogneprest
Kapellan
Lensmann
Politiet Kristiansand
Heimevernet

Hilde Elise Andreassen
Eirik Nyfeldt Bø
Terje Pedersen
Geir Harbak

Tlf. privat

Tlf. arbeid

Tlf. mobil
478 54 770
408 91 400
918 15 474

38 05 13 31

38 05 57 14
38 05 57 18
38 05 46 70
02800
38 15 27 77

916 43 764

6.11 Varslingsliste – Frivillige ressurser
Instans

Kontaktperson

Tlf. privat

Tlf. mobil

Lions club Søgne
Søgne og Songdalen
orienteringsklubb
Søgne Røde Kors
Dykkerklubben

Ted Abramsen
Reidar Heivoll

38 18 08 66

975 82 685
992 70 550

Tonje Holte Stea
Peter Vik

38 16 70 92

411 02 641
906 43 102
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6.12 Varslingsliste – Anleggsmaskiner
Instans
Repstad Anlegg
Repstad Anlegg
Per Try
Frustøl AS

Navn

Tlf. arbeid

Tlf. mobil

38 05 39 00
Knut Joar Knutsen

902 28 370
901 23 332
38 18 47 00

6.13 Varslingsliste – Nødstrøm/aggregat
Instans

Kontaktperson

Søgne omsorgssenter Ole Hallandvik
Sivilforsvaret
Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt
Agder Energi

Tlf. privat

Tlf. arbeid

Tlf. mobil

38 05 07 84 905 83 552
38 17 69 30 / 911 54 871
Døgnbemannet
38 60 70 00

905 83 552

Instans

Vakttelefon

Tlf. arbeid

Tlf. mobil

Nordic Crane
Tor Magne Hansen

918 96 900

38 00 61 61
38 16 92 85

6.14 Varslingsliste – Løfteutstyr

959 03 167
959 03 168
959 03 169
959 30 170

6.15 Varslingsliste – Transportmateriell
Instans

Tlf. arbeid

Nettbuss Sør
Sørlandsruta A/S
Birkeland busser AS
Møll turbuss AS, Holum

815 22 450
38 27 82 20
37 27 63 43
38 26 88 06
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6.16 Varslingsliste – Båter i Søgne
Eier

Telefon

Båttype –
størrelse - fart
Kristiansand brann og 110
Redningsbåt
redning IKS
36 fot – 35 kt
Kristiansand brann og 110
Liten båt på henger
redning IKS
(Søgne)
Politiet
112
Politibåten –
sommerhalvåret
27 fot – 50 kt
Søgne kommune
110
Arbeidsbåt m/lite
styrehus, åpent dekk
30 fot – 25 kt
Søgne dykkerklubb
Steinar Monsen
934 10 278 Mørejet 30, båreplass
Tom Erik Dønnestad 906 67 689 inne. Radar, VHF, O2.
Morten Lossius
916 89 103 Tilgjengelig hele året
Svein Ove Aanesland 908 76 445 30 fot – 25 kt
Søgne dykkerklubb
som over.
Pioner Multi, åpen.
Event. brannbefal Søgne som har Nedleggbar bauglem.
nøkkel
110
Tilgjengelig påske –
oktober.
17 fot – 30 kt
Høllen båtruter
Øyvind Karlsen
990 06 995 Mørejet 30 – Taxibåt
473 16 360 30 fot – 25 kt
Høllen båtruter
Øyvind Karlsen
990 06 995 M/S Høllen
473 16 360 50 fot – 10 kt
Losvesenet
Kystverket
482 51 376 Losbåten
40 fot – 20 kt
Redningsselskapet
916 79 635
RS 135 «Kaptein Egil
J. Nygård»
30 kt

Havn
Otra
Høllen
Kr.sand
Solta
Høllen

Høllen

Høllen
Høllen
Kr.sand
Kr.sand
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7.

Tiltakskort forberedt for spesielle hendelser

Justis- og beredskapsdepartementet fremhever at Beredskapsplanen i tillegg til
minimumskravene bør inneholde et sett med spesifikke tiltakskort som kan tas frem alt
ettersom hvilke tiltak som vurderes som nødvendig ut fra krisens art. DSB anbefaler
utarbeidelse av tiltakskort for særskilte uønskede hendelser.
En utfordring er å velge et hensiktsmessig detaljeringsnivå på tiltakskort. Det innebærer at
tiltakskort bør gi en oversikt over for eksempel ansvarlige aktører, ansvars- og rollefordeling,
varslingslister, samarbeidsparter, informasjonsbehov, vurderinger som bør gjøres og tiltak
som bør iverksettes i en tidlig fase av en uønsket hendelse.
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7.1 Alvorlig voldsepisode
1. Risikobeskrivelse
En eller flere personer i psykisk ubalanse starter skyteepisode på Tangvall skole, Tinntjønn skole eller
Søgne Videregående skole.
Elev(er) og lærer(e) kan være tatt som gissel, skadet eller døde.

2. Tiltak
- Politiet etablerer operasjonsledelse og iverksetter nødvendige tiltak.
- Akuttmedisinsk innsats gis høyest prioritet.
- Elever evakueres til nærmeste samlingssted utpekt av operasjonsledelse: Aktuelle
samlingssteder er nærmeste skole eller andre forsamlingslokaler: Lunde skole, Nygård skole,
Søgne gamle prestegård etc.
- Kriseledelse etableres. (Se tiltakskort for kriseledelse.)
- Informasjonsplan iverksettes. (Se tiltakskort plan for informasjon)
- Psykososial beredskapsplan iverksettes

3. Ressurser
- Oversikt over lokalt helsepersonell fins i Beredskapsplan for legetjenesten i Søgne
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7.2 Brann i datarommet
1. Risikobeskrivelse
Datarommet blir ødelagt. f.eks ved brann.

2. Tiltak
-

Sikre data som kan reddes
Prioritere kritiske systemer først
Sette opp midlertidige enbrukersystem for å gjøre data tilgjengelig.
Skaffe utstyr
Reparere kablingssystemer
Reinstallere/konfigurere

3. Ressurser
-

IT avdelingen
Info Care (Hovedpartner sikkerhets/kommunikasjon/serverløsninger)
Maskinvareleverandører
Ansvarlige for fagsystemene
Kablingsleverandører
Applikasjonsleverandører
IBAS (firma for å rekonstruere tapte data)

Tidsaspekt for enbrukerløsning: 12-36 timer avhengig av hvilke systemer som er ødelagt og
hvilke en prioriterer.
Tidsaspekt for full drift avhenger av hvor mye økonomiske ressurser en kan benytte.
Anslagsvis 1-3 uker.
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7.3 Brann på Langenes bo- og aktivitetssenter
1. Risikobeskrivelse
Brann i Langenes Bo- og aktivitetssenter
Årstid, tid på døgnet og værforhold vil kunne bidra til å vanskeliggjøre redningsarbeidet.

2. Tiltak
Varsle Akuttmedisinsk redningssentral - AMK (113)
Kommunen må snarest mulig skaffe seg oversikt over situasjonen og gjøre en vurdering om en skal
iverksette ”Plan for kriseledelse” og/eller ”Informasjonsplan”. Er offentlig redningstjeneste involvert skal
all informasjon primært innhentes fra politiet (LRS).
Ved omfattende brann i institusjonen må alle beboere i institusjonen og omsorgsboligene evakueres.
Antallet er 12 beboere/pasienter.
Hvem må sendes til sykehus.
Det må snarest mulig skaffes oversikt over hvor mange som kan innkvarteres hos
familie/private.
Øvrige innkvarteres på Langenes bokollektiv som ligger like ved. Dersom det ikke er forsvarlig
må beboere/pasienter innkvarteres på Søgne omsorgssenter
LRS/Sivilforsvaret / Røde kors kontaktes for transport og madrasser/tepper/senger.
Matforsyningen vil være som normalt fra sentralkjøkkenet på Søgne omsorgssenter.
Kommunens tilstedeværende personell følger skadelidende dit behovet er, ledet av (LRS)

3. Ressurser
Transport:

- drosjesentralen
- ruteselskaper
Forsterkning av bemanningen på Søgne omsorgssenter

30
2013

Overordnet beredskapsplan for kommunen

7.4 Brann på Langenes bokollektiv
1. Risikobeskrivelse
Brann i Langenes bokollektiv for demente
Årstid, tid på døgnet og værforhold vil kunne bidra til å vanskeliggjøre redningsarbeidet.

2. Tiltak
Varsle Akuttmedisinsk redningssentral - AMK (113)
Kommunen må snarest mulig skaffe seg oversikt over situasjonen og gjøre en vurdering om en skal
iverksette ”Plan for kriseledelse” og/eller ”Informasjonsplan”. Er offentlig redningstjeneste involvert skal
all informasjon primært innhentes fra politiet (LRS).
Ved omfattende brann i institusjonen må alle beboere i institusjonen og omsorgsboligene evakueres.
Antallet er 14 beboere/pasienter.
Hvem må sendes til sykehus.
Det må snarest mulig skaffes oversikt over hvor mange som kan innkvarteres hos
familie/private.
Øvrige innkvarteres på Langenes bo- og aktivitetssenter. Dersom det ikke er forsvarlig må
beboere/pasienter innkvarteres på Søgne omsorgssenter.
LRS / Sivilforsvaret / Røde kors kontaktes for transport og madrasser/tepper/senger
Matforsyningen vil være som normalt fra sentralkjøkkenet på Søgne omsorgssenter.
Kommunens tilstedeværende personell følger behovet ledet av (LRS)

3. Ressurser
Transport:

- drosjesentralen
- ruteselskaper
Forsterkning av bemanningen på Søgne omsorgssenter.
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7.5 Brann på Søgne omsorgssenter
1. Risikobeskrivelse
Brann i Søgne omsorgssenter
Årstid, tid på døgnet og værforhold vil kunne bidra til å vanskeliggjøre redningsarbeidet.

2. Tiltak
Varsle Akuttmedisinsk redningssentral - AMK (113)
Kommunen må snarest mulig skaffe seg oversikt over situasjonen og gjøre en vurdering om en skal
iverksette ”Plan for kriseledelse” og/eller ”Informasjonsplan”. Er offentlig redningstjeneste involvert skal
all informasjon primært innhentes fra politiet (LRS).
Ved omfattende brann i institusjonen må alle beboere i institusjonen og omsorgsboligene evakueres.
Antallet kan være 40 til 45 beboere/pasienter.
Hvem må sendes til sykehus.
Det må snarest mulig skaffes oversikt over hvor mange som kan innkvarteres hos
familie/private.
Videre innkvarteres de mest hjelpetrengende på Langenes bo- og aktivitetssenter. På grunn
av det store antallet vil det også være nødvendig å rekvirere nærliggende skole(r) til midlertidig
innkvartering.
LRS/Sivilforsvaret / Røde kors kontaktes for transport og madrasser/tepper/senger
Matforsyning må skaffes til veie for innkvarterte på Langenes bo- og aktivitetssenter ved å ta i bruk
mottakskjøkkenet der for nødproduksjon i en periode.
Det må for øvrig rekvireres middagslevering/måltider til de skadelidende fra Agder Folkehøyskole.
Kommunens tilstedeværende personell følger skadelidende dit behovet er, ledet av (LRS)

3. Ressurser
Transport:

- drosjesentralen
- ruteselskaper
Forsterkning av bemanningen på Langenes.
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7.6 Brann i Lundeveien 34 - 36
1. Risikobeskrivelse
Brann i Lundeveien 34-36.
Årstid, tid på døgnet og værforhold vil kunne bidra til å vanskeliggjøre redningsarbeidet.

2. Tiltak
Varsle Akuttmedisinsk redningssentral - AMK (113)
Kommunen må snarest mulig skaffe seg oversikt over situasjonen og gjøre en vurdering om en skal
iverksette ”Plan for kriseledelse” og/eller ”Informasjonsplan”. Er offentlig redningstjeneste involvert skal
all informasjon primært innhentes fra politiet (LRS).
Ved omfattende brann i bygningen må alle tilstedeværende beboere/brukere, både i Lundeveien 34 og
i Lundeveien 36, samt personell evakueres.
Antallet kan totalt være mellom 30-40 beboere/brukere.
Vurdering: Hvem må sendes til sykehus.
Det må snarest mulig skaffes oversikt over hvor mange som kan innkvarteres hos
familie/private.
Videre innkvarteres de mest hjelpetrengende ved Søgne omsorgssenter. I tillegg, hvis behov,
ved Langenes bo- og aktivitetssenter. På grunn av det store antallet kan det også være
nødvendig å rekvirere nærliggende skole(r) til midlertidig innkvartering.
LRS/Sivilforsvaret/Røde kors kontaktes for transport og madrasser/tepper/senger.
Matforsyning må skaffes til veie for innkvarterte på Søgne omsorgssenter ved å ta i bruk
mottakskjøkkenet der for nødproduksjon i en periode.
Det må for øvrig rekvireres middagslevering/måltider til de skadelidende fra Agder Folkehøyskole.
Kommunens tilstedeværende personell følger skadelidende dit behovet er, ledet av (LRS)

3. Ressurser
Transport:

- drosjesentralen
- ruteselskaper
Forsterkning av bemanningen på ved Søgne omsorgssenter, og event. ved Langenes bo- og
aktivitetssenter
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7.7 Epidemi/pandemi
1. Risikobeskrivelse
Epidemi/pandemi: mange syke, stort sykefravær, event. døde.

2. Tiltak
-

-

Etablering av kriseledelse
Informasjonsstrategi
Kontroll i forhold til mistenkt smittekilde (isoleringstiltak, forebyggende beskyttelsestiltak)
Situasjonsorientering (hvem, hva, hvor)
Sikre behandling og oppfølging av smittede personer
Kartlegging og overvåking av situasjonen
Info:
- helsepersonell
- pasienter og pårørende (forløp, smittespredning)
- institusjoner
- lokal befolkning forøvrig
- kontakt m/”utbruddsgruppe” ved Folkehelseinstituttet 22 04 22 00 og Mattilsynet
Vurdere forebyggende AB-behandling/vaksine/antistoff
Veiledningsmateriell
Smittevernplan for Søgne
Smittevernloven http://www.lovdata.no/all/hl-19940805-055.html
www.fhi.no
Pandemiplan

3. Ressurser
-

Personell i kommunen, varslingslister
Ambulanse
Utstyr og materiell
Brannvesen
Politi
Sivilt beredskap:
a. sivilforsvar
b. frivillige organisasjoner (Røde kors etc)
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7.8 Evakuering
1. Risikobeskrivelse:
Alvorlige situasjoner kan nødvendiggjøre at personer må evakueres fra et skadeområde eller et
utsatt område i kommunen til et annet område i eller utenfor kommunen.

2. Tiltak
- Skaffe oversikt over evakueringsområdet.
- Sørge for å informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg
m.v.
- Skaffe egnede transportmidler. Kontakte transportselskap.
- Sørge for registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd m.v.
- Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper.
- Sørge for forpleining og eventuelt klær

3. Ressurser
- Ansvarlig for å lede evakueringsarbeidet:
Randi Jortveit
tlf 915 60 990 (m)
38 16 92 72 (p)
Transportselskap:
- Kristiansand: Bussen Trafikkselskap A/S tlf: 38 00 28 00
- Mandal: Sørlandsruta A/S
tlf: 38 27 82 00
- Søgne: Søgne Taxisentral
tlf: 30 05 08 06
- Lokale transportører
- Aktuelle plasseringssteder:
Tinntjønn skole, Lunde skole, Tangvall skole, Nygård skole, Heimklang, Betania, Langenes skole,
Søgne Gamle prestegård.
Innkvartering: Åros campingplass, Søgne videregående skole, Agder Folkehøyskole, Hoteller i
Mandal og hoteller i Kristiansand.
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7.9 Større ulykke
1. Risikobeskrivelse
Større ulykke

2. Tiltak
Varsle AMK som tar seg av varsling av alle offentlige systemer
Anmode AMK om bistand fra følgende resurser i tillegg til ordinære resurser
Katastrofeplan iverksettes på SSK
Luftambulanse fra mer enn en base
Brannvesenet i nabokommuner
Sivilforsvaret
Varsle lokale resurser
Iverksette beredskapsplan for legetjenesten i Søgne
Etablere kriseledelsen
Varsle Søgne Røde Kors
Arbeid på skadested
Etablere organisasjon som vist i vedlegg 1
Gjennomføre oppgavene som vist i vedlegg 2-8
Etablere skadestedet som vist i vedlegg 9
Etterarbeid
Gjennomføre ”debrifing” for alle involverte etater

3. Ressurser
Oversikt over lokalt helsepersonell fins i Beredskapsplan for legetjenesten i Søgne
Varslingsliste Søgne Røde Kors
Tekniske resurser
Kran/løfting
Belysning/aggregat
Telt/oppvarming
Båt

ø
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7.10 Tankbilvelt
1. Risikobeskrivelse
Tankbilvelt på E-39 hvor tank(er) inneholder giftig gass eller flytende skadelig/giftig kjemikalier.
Type kjemikalier/gasser, ulykkessted samt vindretning og styrke er svært viktig i forhold til
risikovurdering.
Årstid, værforhold og tid på døgnet vil kunne bidra til å vanskeliggjøre arbeidet.

2. Tiltak
Redningsledelse kontaktes. Hva slags gass eller kjemikalier det gjelder må klargjøres.
Ulykkesstedets beliggenhet klargjøres i forhold til topografi etc. Aktuell vindretning samt
værprognose i forhold til vindretning og temperatur innhentes.
Evakuering:
- Hvor mange mennesker befinner seg innenfor en mulig faresone.
- Opprettelse av evakueringssenter.
- Varsling av beboere i området og sikre at alle får beskjed. (Banke på dører)
- Sikring av området.
- Kontakte transportselskap. Vindretningen avgjør om det blir transportselskap i Mandal eller
Kristiansand som kontaktes.

3. Ressurser:
Sivilforsvaret – mobil renseenhet
Kristiansand: Bussen Trafikkselskap A/S
Mandal: Sørlandsruta A/S

tlf nr: 38 17 69 30 / 911 54 871
tlf nr: 38 00 28 00
tlf nr: 38 27 82 00

Andre aktuelle transportører: Søgne Taxisentral: tlf nr: 38 05 08 06 / 38 02 80 00
Lokale transportører.
Aktuelle plasseringssteder:
Tinntjønn skole, Lunde skole, Tangvall skole, Nygård skole, Heimklang, Langenes skole, Søgne
videregående skole, Søgne Gamle Prestegård, Rådhuset, Helsehuset.
Innkvartering:
Åros campingplass, Søgne videregående skole, Agder Folkehøyskole, Trysnes Marina, hoteller i
Mandal og hoteller i Kristiansand.
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7.11 Spesielle forhold ved endring i folketallet
Folketallet i Søgne vil være rimelig konstant hele året, men i sommermånedene fra ca. 15.06. til 15.08.
vil det være klart øket pga. feriegjester.
Anslag over folketallet i denne perioden vil være usikre, men basert på tilgjengelig erfaring gjøres
følgende anslag:
Åros Camping
Hyttegjester
Tilfeldig besøkende
Egen befolkning
SUM

500
4.000
2.000
11.000
17.500

Kvaliteten på boligene, det være seg vanlige hus, hytter eller innkvarteringen på Åros camping er
meget god slik at disse forhold representerer ingen særskilt risikosituasjon.
Befolkningen i sommermånedene er spredt utover hele kommunen, slik at det er ingen særskilt
befolkningskonsentrasjon som innebærer risiko.
Befolkningen i skjærgården er mangedobbelt i denne tiden, noe som øker risikoen for vanlige ulykker
og akutte medisinske hendelser. Transporten i slike tilfeller lar seg løse ved det store antall båter som
er tilgjengelig i tillegg til bruk av luftambulanse og politibåt.
Det har ikke vært kjente krisesituasjoner i Søgne knyttet til økningen av befolkningen i
sommermånedene i de siste 50 år.
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7.12.Atomulykke
1. Risikobeskrivelse
Atomulykker med fare for spredning av radioaktiv forurensning.
Ulike årsaker:
atomkraftverkulykke med radioaktivt nedfall
øvrige hendelser der radioaktive stoff blir eksponert (havari av atomdrevet fartøy, sprengning av
atomvåpen, satellittutstyr m.m.)
Radioaktiv forurensing av mennesker, dyr, vann, matvarer, miljø osv. etter nedfall.
2. Tiltak
Kommune må:
forestå med informasjon overfor egne innbyggere
iverksette tiltak etter de retningslinjer som blir gitt for området av Kriseutvalget for atomulykker, se
merknader
være forberedt på å ta imot forurenset materiale som spesialavfall
Merknader:
Tiltakene er beskrevet i egne tiltaksark fra Kriseutvalget og refererer til følgende forhold:
Opphold innendørs
Opphold i tilfluktsrom
Sikring av forurenset område
Dosereduserende tiltak
Rensing av forurensede personer
Akutt evakuering
Bruk av kaliumjodidtabletter
Tiltak i næringsmiddelproduksjon
Kostholdsråd
Statens strålevern (nrpa@nrpa.no) er leder og sekretariat for Kriseutvalget.
3. Ressurser:
Statens strålevern har døgnvakt med målestasjoner, i tillegg til varslingsavtaler med andre land med
sikte på å motta tidlig varsel ved en atomulykke.
Kriseutvalget for atomulykker er det nasjonale organet for håndtering av denne typen hendelser, og
har vide fullmakter til å iverksette tiltak dersom atomuhell kan være til fare for Norge.
Fylkesmannen har det regionale ansvaret for beredskap ved atomulykker. Til hjelp har Fylkesmannen
et eget atomberedskapsutvalg (ABU), som er sammensatt av ressurspersoner innen aktuelle
fagområder. Ved en atomulykke vil Fylkesmannen og ABU være underlagt Kriseutvalget, og motta
direktiver herfra.
Kommunen må være orientert om atomulykkesberedskapen i Norge, og være forberedt på å bidra
ved iverksetting av tiltak.
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Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

1. ATOMULYKKE
.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Analyseområde/ -objekt:
Hendelse
Hele kommunen
NR: 1
Tema: Forurensning
Atomulykke med fare for spredning av radioaktiv forurensing
Beskrivelse av
uønsket hendelse
.

Ulykke ved atomkraftverk.
Årsak
Beskrivelse av årsaker Ulykke ved anlegg som håndterer radioaktive stoffer.
Ulykke med atomdrevne fartøyer.

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Disse forutsettes å være ivaretatt av sentrale myndigheter og i internasjonale organer

.c

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Lite sannsynlig

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Omfanget vil avhenge av forløpet. Hvilke radioaktive stoffer, transport, vær, vind,
havstrømmer og iverksetting av egnede mottiltak.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt
Konsekvensgradering:

Ufarlig

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

Kritisk

12
90
60
60

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 72

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Den samlede risiko er ubetydelig, men det bør bygges opp større kompetanse i kommunen
på dette felt.

God kunnskap om nasjonale og regionale planer og beredskap.
Forslag til
risikoreduserende tiltak

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.

Frank R. Andersen

Sted, dato: Søgne, 01.12.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

2. ATOMULYKKE VED TRANSPORT
.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Analyseområde/ -objekt:
Hendelse
Hele kommunen
NR: 2
Tema: Forurensning
Uhell eller sabotasje ved transport av radioaktivt avfall
Beskrivelse av
uønsket hendelse
.

Trafikkulykke, sabotasje
Årsak
Beskrivelse av årsaker

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Kommunens organisasjon må være kjent med merking av radioaktiv last og ha
kompetanse på å avgrense lekkasje fra denne.

.c

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Lite sannsynlig

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Eksponering for radioaktivitet langs veien.
Lekkasje av radioaktivitet til bekk eller elv med eksponering langs elveløpet og til slutt i sjø.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt
Konsekvensgradering:

Ufarlig

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

Kritisk

12
90
60
60

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 48

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Den samlede risiko er ubetydelig, men det bør bygges opp større kompetanse i kommunen
på dette felt.

Ha oversikt over tilgjengelig måleutstyr og beredskapsmateriell.
Forslag til
risikoreduserende tiltak God kunnskap om nasjonale og regionale planer og beredskap.

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.

Frank R. Andersen

Sted, dato: Søgne, 01.12.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

3. LANGVARIG STRØMBRUDD – HELE KOMMUNEN
.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Analyseområde/ -objekt:
Hendelse
Hele kommunen
NR: 3
Tema: Strømbrudd
Bortfall av strømforsyning til hele eller store deler av kommunen i flere dager.
Beskrivelse av
uønsket hendelse
.

Strømbrudd i nett eller ved gravearbeid og lignende, ekstreme værforhold, sabotasje.
Årsak
Beskrivelse av årsaker

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Strømleverandørene har beredskapsplaner som skal hindre at slik situasjon oppstår.

.c

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Lite sannsynlig

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser
Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

Nedkjøling av boliger og arbeidsplasser.
Utfall av sentrale IT-systemer og kommunikasjonssystemer.
Oppvarming av matvarelagre.
Skoler og barnehager kan bli stengt.
Vannforsyning og kloakk kan lide.
 ROS for den enkelte virksomhet.

Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

Katastrofal

16
12
80
80

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 63

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Risikoen er akseptabel, men det vil være behov for betydelig omstilling i kommunens
virksomhet.

Ved langvarig strømbrudd i kalde perioder må beboerne flytte til bygg med
Forslag til
risikoreduserende tiltak oppvarmingsmuligheter, ft. Lundeveien 34, Søgne omsorgssenter og Langenes bo- og
aktivitetssenter, alternativt til bygg med vedfyring (Nygårdshaven 1 og 10).

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.

Kenneth Harbak

Sted, dato: Søgne, 12.04.12

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

4. LANGVARIG STRØMBRUDD - NYGÅRDSHAVEN
.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Analyseområde/ -objekt:
Hendelse
Nygårdshaven
NR: 4
Tema: Strømbrudd
Bortfall av energiforsyning til Nygårdshaven i flere dager.
Beskrivelse av
uønsket hendelse
.

Strømbrudd i nett eller ved gravearbeid og lignende.
Årsak
Beskrivelse av årsaker

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Strømkabler er merket i planverket slik at skade på disse kan unngås.

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Ved lave utetemperaturer vil det være nødvendig med ekstra oppvarming.
Matlaging, rengjøring og personlig hygiene kan bli vanskelig p.g.a. manglende varmtvann.
Evakuering kan bli nødvendig.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt



Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

Katastrofal

16
12
80
80

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 44

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Ubetydelig risiko

Ved langvarig strømbrudd i kalde perioder må beboerne flytte til bygg med
Forslag til
risikoreduserende tiltak oppvarmingsmulighet, ft. Lundeveien 34, Søgne omsorgssenter og Langenes bo- og
aktivitetssenter, alternativt til bygg med vedfyring (Nygårdshaven 1 og 10).
Kontakte pårørende for assistanse.

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.



Kenneth Harbak

Sted, dato: Søgne, 12.04.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

5. LANGVARIG STRØMBRUDD – LANGENES BO- OG AKT.SENTER
.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Analyseområde/ -objekt:
Hendelse
Langenes bo- og aktivitetssenter
NR: 5
Tema: Strøbrudd
Bortfall av energiforsyning i Langenes bo- og aktivitetssenter og/eller Langenes bokollektiv.
Beskrivelse av
uønsket hendelse
.

Strømbrudd i nett eller ved gravearbeid og lignende.
Årsak
Beskrivelse av årsaker

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Strømkabler er merket i planverket slik at skade på disse kan unngås.

.c

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Lite sannsynlig

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Ved lave utetemperaturer vil det være nødvendig med ekstra oppvarming.
Matlaging, rengjøring og personlig hygiene kan bli vanskelig p.g.a. manglende varmtvann.
Evakuering kan bli nødvendig.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

 Starte oljebrenner
 Samle beboere til oppvarmede steder.

Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

Kritisk

12
90
60
60

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 44

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Ubetydelig risiko

Det bør sørges for å være et aggregat tilgjengelig i slike situasjoner for å kunne skaffe lys
Forslag til
risikoreduserende tiltak og/eller varme til de mest nødvendige arealer.
Kontakte pårørende for assistanse.

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.

 Aggregat på plass, tilgjengelig, men kun manuell drift/start.

Kenneth Harbak

Sted, dato: Søgne, 12.04.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

6. LANGVARIG STRØMBRUDD - RÅDHUSET
.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Analyseområde/ -objekt:
Hendelse
Rådhuset
NR: 6
Tema: Strømbrudd
Bortfall av energiforsyning i Rådhuset i flere dager.
Beskrivelse av
uønsket hendelse
.

Strømbrudd i nett eller ved gravearbeid og lignende.
Årsak
Beskrivelse av årsaker

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Strømkabler er merket i planverket slik at skade på disse kan unngås.

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Manglende varme i kalde perioder.
Opphør av all elektronisk saksbehandling og nesten all kommunikasjon fra Rådhuset.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

 Strømaggregat bør vurderes, forholdsvis stor investering.

Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 68

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Risikoen er akseptabel.

Aggregat kjøpes inn for Rådhuset som kan betjene sentralbord og et utvalg av elektroniske
Forslag til
risikoreduserende tiltak arbeidsstasjoner i tillegg til noe lys.

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.



Kenneth Harbak

Sted, dato: Søgne, 12.04.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

7. LANGVARIG STRØMBRUDD – LUNDEVEIEN 34
.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Analyseområde/ -objekt:
Hendelse
Lundeveien 34
NR: 7
Tema: Strømbrudd
Bortfall av energiforsyning Lundeveien 34 i flere dager.
Beskrivelse av
uønsket hendelse
.

Strømbrudd i nett eller gravearbeid og lignende.
Årsak
Beskrivelse av årsaker

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Strømkabler er merket i planverket slik at skade på disse kan unngås.

.c

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Lite sannsynlig

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Ved lave utetemperaturer vil det være nødvendig med ekstra oppvarming.
Matlaging, rengjøring og personlig hygiene kan bli vanskelig p.g.a. manglende varmtvann.
Evakuering kan bli nødvendig.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

 Starte opp aggregat.
 Starte oljebrenner.
 Samle beboere til oppvarmede steder.
Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

Farlig

80
60
40
40

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 44

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Ubetydelig risiko.

Ved langvarig strømbrudd i kalde perioder må beboerne flytte til bygg med
Forslag til
risikoreduserende tiltak oppvarmingsmulighet, ft. Søgne omsorgssenter og Langenes bo- og aktivitetssenter,
alternativt til bygg med vedfyring (Nygårdshaven 1 og 10).
Kontakte pårørende for assistanse.

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.

 Oljebrenner med automatisk start av nødaggregat.

Kenneth Harbak

Sted, dato: Søgne, 12.04.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

8. LANGVARIG STRØMBRUDD – TRYGDEBOLIGER LUNDE
.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Analyseområde/ -objekt:
Hendelse
Trygdeboliger ved Prestegården
NR: 8
Tema: Strømbrudd
Bortfall av energiforsyning trygdeboliger Lunde i flere dager.
Beskrivelse av
uønsket hendelse
.

Strømbrudd i nett eller ved gravearbeid og lignende.
Årsak
Beskrivelse av årsaker

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Strømkabler er merket i planverket slik at skade på disse kan unngås.

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Ved lave utetemperaturer vil det være nødvendig med ekstra oppvarming.
Matlaging, rengjøring og personlig hygiene kan bli vanskelig p.g.s. manglende varmtvann.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt



Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 44

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Ubetydelig risiko.

Ved langvarig strømbortfall kan det være aktuelt å flytte beboere til Lundeveien 34 eller
Forslag til
risikoreduserende tiltak Søgne omsorgssenter.

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.



Kenneth Harbak

Sted, dato: Søgne, 12.04.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

9. BORTFALL AV DRIKKEVANN
.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Analyseområde/ -objekt:
Hendelse
Hele kommunen
NR: 9
Tema: Drikkevann
Bortfall av drikkevannsforsyningen i flere dager.
Beskrivelse av
uønsket hendelse
.

Brudd på TIV-ledningen ut til Søgne over lengre tid enn ett døgn.
Årsak
Beskrivelse av årsaker

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Jevne og stabile driftsforhold, god beredskap. Bygge ut bassengkapasitet. Unngå store
trykkvariasjoner på ledningsnettet. Høy kvalitet på arbeid, rør og deler.

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Mangel på vann til drikke, matlaging, personlig hygiene og rengjøring.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

 Benytte vann fra høydebassengene i Stokkelandsåsen og Leireheia.
 Bassengvann holder i 3 døgn.
 Følge kommunens internkontrollhåndbok for IK, vann.
Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 60

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Akseptabel risiko.

TIV arbeider med planer om å dublere ledningen til Søgne, Når dette er realisert, er risiko for
Forslag til
risikoreduserende tiltak bortfall av drikkevann minimalt. Elvekrysningene er dublert, det gjenstår en. Anses ikke
nødvendig med tiltakskort. Varer situasjonen svært lenge, må det iverksettes transport av
vann med tankbiler el.l.

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.



Paal Kristensen

Sted, dato: Søgne, 17.04.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

10.

FORURENSING AV DRIKKEVANN

.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Hendelse
NR: 10
Tema: Drikkevann
Forurensing av drikkevann.
Beskrivelse av
uønsket hendelse

Analyseområde/ -objekt:
Hele kommunen

.

Aktiviteter av mennesker/dyr i/ved vannkilden.
Årsak
Beskrivelse av årsaker Renseanlegget opphører å virke. Sabotasje.

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Sikring av nedslagsfelt/båndlegging. Høy kvalitet på anlegget og den daglige drift. Kloakkog vannledninger må ligge tilstrekkelig atskilt. Redusere muligheten for ledningsbrudd
mest mulig.

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Forurensing av drikkevannet med mikrobiologiske agens kan føre til epidemier blant
brukerne.
Radioaktive/kjemiske stoffer kan gi toksisk effekt.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

 Reservepumper, deler for desinfeksjonsanlegg lett tilgjengelig.
 Desinfisere ledningsnettet etter ledningsbrudd.
 Vurdere etablering av nye beredskapskilder.
Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 96

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Risikoen er på grensen mellom kategorien akseptabel risiko og risiko bør reduseres.
Risiko bør reduseres.

Forslag til
risikoreduserende tiltak

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.



Kennets Harbak

Sted, dato: Søgne, 12.04.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

11.

MILJØKATASTROFE – AKUTT FORURENSING

.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Analyseområde/ -objekt:
Hendelse
Hele kommunen
NR: 11
Tema: Forurensing
Utslipp av farlige stoffer, i sjøen, i vassdrag, i luft eller langs veien.
Beskrivelse av
uønsket hendelse
.

Transportulykke, ulykke ved oppbevaring, sabotasje
Årsak
Beskrivelse av årsaker

 Forholde seg til retningslinjer gitt av beredskapsorg. på sentralt hold og ved
arealplanlegging i Søgne.

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Skade på mennesker, dyr og fisk.
Skade på planteliv.
Forurensing av grunnen.
Forurensing av bade- og drikkevann.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

 Rask varsling, følge beredskapsplanen.

Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

Farlig

80
60
40
40

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 92

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Risiko er akseptabel.

Utstyr
Forslag til
risikoreduserende tiltak Øvelser

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.

Dag Arntsen

 Egen plan for beredskap mot akutt forurensing.

Sted, dato: Søgne, 01.08.2005

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

12.

SKOGBRANN

.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Hendelse
NR: 12
Tema: Brann
Stor skogbrann nær boligområder.
Beskrivelse av
uønsket hendelse

Analyseområde/ -objekt:
Skogsområder i Søgne

.

Bålbrenning, barns lek med ild, lynnedslag, gnister fra trafikk og produksjon, ildspåsetting.
Årsak
Beskrivelse av årsaker

 Samarbeide med brannvesen i Kristiansandsregionen, HV og Røde Kors.

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Kan påføre bolighus store skader. Fare for skade på mennesker og dyr. Oppdatering av
planer for bruk av tilgjengelige ressurser vil kunne bidra til en mer effektiv slukkeinnsats.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

 Evakuering av nærliggende boliger (se evakueringsplan)
 Best mulig organisering av eksterne og egne slukkemannskaper.

Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

Farlig

80
60
40
40

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 88

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Akseptabel risiko

Brannvesenet har oppdaterte beredskapsplaner.
Forslag til
risikoreduserende tiltak Øving av mannskaper.
Opplysning.

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.

Dag Arntsen

 Kommunen kan gjøre bruk av HV’s ressurser etter skriftlig henstilling til lensmannen. Kan
også bruke Sivilforsvaret og Røde Kors.
 Det anses ikke nødvendig med eget tiltaktskort.

Sted, dato: Søgne, 01.08.2005

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

13.

BRANN PÅ RÅDHUSET

.

Hovedsystem:
Hendelse
NR: 13
Tema: Brann
Brann Rådhuset
Beskrivelse av
uønsket hendelse

Ansvar i lov:

Analyseområde/ -objekt:
Rådhuset

.

Menneskelig svikt.
Årsak
Beskrivelse av årsaker Teknisk svikt.
Ildspåsettelse.

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Bedre rutiner
 Brannalarmanlegg

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Lite fare for skade på mennesker.
Store konsekvenser for tjenesteproduksjon.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

 Brannalarmanlegg
 Størst mulig dublering av alt datamateriale som produseres i kommunen,

Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 87

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Risiko er akseptabel

Forslag til
risikoreduserende tiltak

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.



Kenneth Harbak

Sted, dato: Søgne, 12.04.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

14.

BRANN SØGNE OMSORGSSENTER

.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Hendelse
NR: 14
Tema: Brann
Brann Søgne Omsorgssenter
Beskrivelse av
uønsket hendelse

Analyseområde/ -objekt:
Søgne Omsorgssenter

.

Menneskelig svikt.
Årsak
Beskrivelse av årsaker Teknisk svikt.
Ildspåsettelse.

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Bedre rutiner
 Brannalarmanlegg er montert.

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Store materielle skader.
Fare for skade på pasienter og ansatte.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

 Raskere varsling ved branntilløp.
 Raskere evakuering, samt evt. slukking i startfasen vil kunne gi et mindre skadeomfang.

Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

Farlig

80
60
40
40

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 81

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Risiko er akseptabel.

Brannalarmanlegg er montert.
Forslag til
risikoreduserende tiltak Oppfølging av ansatte når det gjelder daglige rutiner og øvelser.
Bedre brannsikkerhet ved Søgne Omsorgssenter.

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.



Kenneth Harbak

Sted, dato: Søgne, 12.04.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

15.

BRANN OMSORGSBOLIGER LUNDEVEIEN 34

.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Hendelse
NR: 15
Tema: Brann
Brann omsorgsboliger Lundeveien 34
Beskrivelse av
uønsket hendelse

Analyseområde/ -objekt:
Lundeveien 34

.

Menneskelig svikt.
Årsak
Beskrivelse av årsaker Teknisk svikt.
Ildspåsettelse.

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Bedre rutiner.
 Brannalarmanlegg er montert.

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Store materielle skader.
Fare for skade på pasienter og ansatte.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

 Raskere varsling ved branntilløp.
 Raskere evakuering, samt evt. slukking i startfasen vil kunne gi et mindre skadeomfang.

Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 75

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Akseptabel risiko.

Brannalarmanlegg er montert.
Forslag til
risikoreduserende tiltak Oppfølging av ansatte når det gjelder daglige rutiner og øvelser.
Bedre brannsikkerhet ved omsorgsboligene i Lundeveien.
Øvelser blant ansatte.

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.



Kenneth Harbak

Sted, dato: Søgne, 12.04.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

16.

BRANN LANGENES BO- OG AKTIVITETSSENTER

.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Hendelse
NR: 16
Tema: Brann
Brann Langenes Bo- og aktivitetssenter.
Beskrivelse av
uønsket hendelse

Analyseområde/ -objekt:
Langenes Bo- og aktivitetssenter

.

Menneskelig svikt.
Årsak
Beskrivelse av årsaker Teknisk svikt.
Ildspåsettelse.

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Bedre rutiner.
 Brannalarmanlegg

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Store materielle skader.
Fare for skade på pasienter og ansatte.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

 Raskere varsling ved branntilløp.
 Raskere evakuering, samt evt. slukking i startfasen vil kunne gi et mindre skadeomfang.

Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 75

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Akseptabel risiko.

Brannalarmanlegg er montert.
Forslag til
risikoreduserende tiltak Oppfølging av ansatte når det gjelder daglige rutiner og øvelser.

Bedre brannsikkerhet ved omsorgsboligene i Langenes Bo- og aktivitetssenter.

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.



Kenneth Harbak

Sted, dato: Søgne, 12.04.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

17.

SKYTEEPISODE

.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Analyseområde/ -objekt:
Hendelse
Hele kommunen
NR: 17
Tema: Skyteepisode
Skyteepisode med gisselsituasjon ved ungdomsskole/videregående skole eller ved
Beskrivelse av
legesenter, sosial- og barnevernstjeneste eller annet sted.
uønsket hendelse
.

Nåværende elev(er)/tidligere elev(er) i psykisk ubalanse.
Årsak
Beskrivelse av årsaker Klienter/pasienter i psykisk ubalanse og/eller i ruset tilstand.

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Beredskapsplan i den enkelte virksomhet.

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Døde.
Alvorlig skadede.
Panikk.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

 Beredskapsplan i den enkelte virksomhet.

Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 81

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Risikoen er akseptabel.

Forslag til
risikoreduserende tiltak

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.



Frank R. Andersen

Sted, dato: Søgne, 01.08.2005

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse

18.

STOR ULYKKE

.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Hendelse
NR: 18
Tema: Ulykke
Ulykke med mer enn 10 alvorlig skadede
Beskrivelse av
Ulykke med mer enn 20 lett skadede
uønsket hendelse

Analyseområde/ -objekt:
Hele kommunen

.

Menneskelig svikt.
Årsak
Beskrivelse av årsaker Teknisk svikt.
Vedlikeholdssvikt.
Sabotasje.

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt







Forebyggende tiltak i trafikken.
Fartsgrenser.
Politikontroller.
Vedlikehold av veier.
Beredskap mot skipsulykker.

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Døde.
Alvorlig skadede.
Mye materielle skader.
Kommunikasjonsproblemer.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt







Tilgjengelig personell.
Tilgjengelig utstyr.
Samband.
Kompetanse.
Regelmessige øvelser.
Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 81

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Akseptabel risiko.

Forebygging av ulykker i bedrifter, til sjøs og langs veien.
Forslag til
risikoreduserende tiltak

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.



Frank R. Andersen

Sted, dato: Søgne, 07.01.2013

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse
19.

TANKBILVELT

.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Analyseområde/ -objekt:
Hendelse
Veitrafikk
NR: 19
Tema: Trafikk
Tankbilvelt på E-39 – lekkasje av giftig gass, flytende agens.
Beskrivelse av
uønsket hendelse
.

Menneskelig svikt.
Årsak
Beskrivelse av årsaker Teknisk svikt.

Vedlikeholdssvikt.
Dårlig kjøreforhold/uvær.

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Politikontroller.
 Fartsgrenser.
 Vedlikehold av veier.

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser
Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

Forurensing.
Skade på mennesker.
Skade på planteliv.
Kommunikasjonshindring ved at all trafikk på og langs E-39 kan bli stengt i lange perioder.
 Tilgjengelig personell
 Tilgjengelig utstyr
 Samband
 Kompetanse
 Regelmessige øvelser
 Stoppe ventilasjonsanlegget på Søgne Omsorgssenter hvis ulykken skjer i nærheten
Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 93

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Akseptabel risiko.

Forslag til
risikoreduserende tiltak

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.



Frank R. Andersen

Sted, dato: Søgne, 07.01.2013

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse
20.

EPIDEMI

.

Hovedsystem:
Hendelse
NR: 20
Tema: Helse
Epidemi/pandemi
Beskrivelse av
uønsket hendelse

Ansvar i lov:

Analyseområde/ -objekt:
Hele kommunen

.

Teknisk svikt i drikkevannsforsyningen.
Årsak
Beskrivelse av årsaker Sabotasje mot drikkevannsforsyning eller viktige næringsmidler.
Forurensning av badevann.
Luftbåren smitte.
Næringsmiddelbåren smittte.
Årsaksreduserende
 Stoppe smitteårsaken.
tiltak som er iverksatt  Næringsmiddelkontroll.
 Tidlige tiltak ved mistanke
 Kontroll med kjøletårn.
 Kontroll av vannkvalitet.
 God vaksinasjonsdekning.
 Informasjon til befolkningen.
.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Stort antall syke
Stort sykefravær
Døde

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt







Stoppe smitteårsaken.
Isolering av smitteførende
God avfallshåndtering fra smittede
Behandle syke
Hygienetiltak
Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 90

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Risikoen er akseptabel

Forslag til
risikoreduserende tiltak
.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.



Frank R. Andersen

Sted, dato: Søgne, 07.01.2013

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse
21.

SVIKT I LEGEMIDDELFORSYNINGEN

.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Analyseområde/ -objekt:
Hendelse
Hele kommunen
NR: 21
Tema: Helse
Svikt i forsyning av legemidler og /eller helsemateriell.
Beskrivelse av
uønsket hendelse
.

Regional, nasjonal eller internasjonal krise eller katastrofetilstand.
Årsak
Beskrivelse av årsaker Streik.
Ekstreme værforhold.

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Regionale, nasjonale og internasjonale tiltak.

.c

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Lite sannsynlig

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Stor helsefare ved langvarig svikt.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

 Streng rasjonering av begrenset ressurs eller ressurser.
 Søke å skrifte til bruk av tilgjengelig ressurs.
 Gjenbruk hvis mulig.

Konsekvensgradering:

Ufarlig

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 75

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Akseptabel risiko.

Forslag til
risikoreduserende tiltak

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.

 Denne risiko forutsettes ivaretatt av forvaltningsnivåer over det kommunale nivå.

Frank R. Andersen

Sted, dato: Søgne, 07.01.2013

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse
22.

SVIKT I AVLØPSSYSTEMET

.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Analyseområde/ -objekt:
Hendelse
Hele kommunen
NR: 22
Tema: Avløp
Svikt i store deler av avløpssystemet over lang tid.
Beskrivelse av
uønsket hendelse
.

Strømstans eller mekanisk/teknisk svikt ved pumpestasjoner/renseanlegg.
Årsak
Beskrivelse av årsaker Sabotasje.

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Alarmer tilknyttet vaktmannskapene.
 Jevnlig tilsyn etter oppsatt program.
 Vaktordning for personell utenom ordinær arbeidstid.

.c

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Lite sannsynlig

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser
Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

Lokal bekk/elv og nære sjøområder til disse kan bli midlertidig forurenset.
Ved overløp i renseanlegg blir båthavna i Solta forurenset.
Betydelig forurensing av bekker, vann, elver og sjø. Skade på dyr, fisk o.l. i fersk- og
saltvann.
Fare for smittsomme sykdommer.
 Nødoverløp er etablert ved alle pumpestasjoner og renseanlegg.
 Følge kommunens internkontrollhåndbok for avløp.

Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

Kritisk

12
90
60
60

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 66

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Akseptabel risiko.

Forlengelse av nødoverløpsledning fra renseanlegget i Høllen.
Forslag til
risikoreduserende tiltak Anses ikke nødvendig med tiltakskort.

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.

 Nær alt overløpsvann til renseanlegget i Høllen blir pumpet. Uten strøm til
pumpestasjonene har nødstrømsaggregat liten hensikt.

Paal Kristensen

Sted, dato: Søgne, 17.04.2012

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse
23.

INFOBEHOV

.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Hendelse
NR: 23
Tema: Informasjon
Ekstraordinært informasjonsbehov.
Beskrivelse av
uønsket hendelse

Analyseområde/ -objekt:
Hele kommunen

.

En uønsket hendelse av et omfang som gjør at den ordinære organisasjon ikke har kapasitet
Årsak
Beskrivelse av årsaker til å takle dette.
Slik hendelse kan være ekstreme værforhold, sabotasje, ulykker og epidemi.
 Forebygge uønskede hendelser.

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Problemer med å formidle informasjon til befolkningen i Søgne,
Fare for hysteri, hamstring, ukontrollert evakuering.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

 Bruke nærradio og NRK aktivt til informasjon. Egen avtale om dette sentralt.
 Bemanne opp sentralbordet i kommunen maksimalt. Trene sentralbordpersonellet.
 Organisasjonen må ha en oppdatert medarbeider som jobber mot media. Det må i tillegg
i staben til rådmannen/ordføreren være en som logger hendelser og som støtter i
utarbeidelse av pressemeldinger m.m.

Konsekvensgradering:

Ufarlig

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 80

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Risikovurdering

Kommunens organisasjon bør øves med å takle media og på hvordan vi arbeider i en sental
Forslag til
risikoreduserende tiltak kommandoorganisasjon under kriser.

.

Merknader og
Henvisninger

Utført av
.

Dag Arntsen

 Den sentrale organisasjonen bør øve mer på å takle kriser som stresser den sentral
kriseledelsen utover normalt nivå. Dette bl.a. for å avdekke problemområder som kan
forbedres.

Sted, dato: Søgne, 01.08.2005

Risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse)

Skjema for risikovurdering av hver enkelt uønsket hendelse
24.

IKT SVIKT

.

Hovedsystem:
Ansvar i lov:
Analyseområde/ -objekt:
Hendelse
Hele kommunen
NR: 24
Tema: IKT
Langvarig svikt av sentrale IKT-funksjoner i kommunen
Beskrivelse av
uønsket hendelse
.

Menneskelig svikt.
Årsak
Beskrivelse av årsaker Teknisk svikt.
Sabotasje.
Vedlikeholdssvikt.

Årsaksreduserende
tiltak som er iverksatt

 Sikring av datarom mot innbrudd, brann og oversvømmelse.
 Brann- og innbruddsalarm i datarommet.
 Reservestrømsforsyning (UPS)

.c

Lite sannsynlig

Sannsynlighet
Sannsynlighet for at
hendelsen inntreffer:

Mindre sannsynlig

3

Sannsynlig

4

Meget sannsynlig

6

9

.

Konsekvens
Beskrivelse av
konsekvenser

Livsviktige helse- og sosialopplysninger vil ikke være tilgjengelige.
Saksbehandlingen stanser opp.

Konsekvensreduserende tiltak
som er iverksatt

 Komplette kopier av kommunens datamateriale.

Ufarlig

Konsekvensgradering:

Mennesker
Miljø
Økonomiske verdier
Drift/tjenesteprod.

40
30
20
20

En viss fare

80
60
40
40

Farlig

12
90
60
60

Kritisk

16
12
80
80

Katastrofal

Ikke relevant

20
15
10
10

0
0
0
0

.

Risikoscore: Sannsynlighet x (sum av konsekvenser) = 90

Risiko

NB! Grenseverdiene for risiko
er satt ut fra faglig skjønn som
ca 0-50
en veiledning, og er ikke
absolutte.
Ubetydelig risiko

Risikovurdering

ca 50-100

ca 100-150

ca 150-300

mer enn 300

Akseptabel risiko Risiko bør reduseres Risiko må reduseres Uakseptabel risiko, tiltak straks

Akseptabel risiko

Forslag til
risikoreduserende tiltak

.

Merknader og
Henvisninger
Utført av
.
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RISIKO- OG
SÅRBARHETSANALYSE 2013
GENERELL DEL

1 Innledning
1.1 Hjemmelsgrunnlag
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret er en endring av
sivilforsvarsloven av 1953. Endringen, og skifte av navn, ble gjort 19. juni 2009, og trådte i
kraft 1. januar 2010.
Hensikten med endringen var å synliggjøre kommunens plikt til beredskapsarbeid i sterkere
grad enn før.
Hjemmelsgrunnlaget for kommunens ROS analyse er å finne i lovens § 15a, første ledd. I
tillegg hjemler paragrafens andre og tredje ledd kommunens plikt til å legge risiko- og
sårbarhetsanalysen til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap,
herunder også ved utarbeidelse av planer og areal- og kommunedelplaner.
Loven henviser også eksplisitt til plandelen i Lov om planlegging og byggesaksbehandling
(plan- og bygningsloven), som sådan også inngår som en del av hjemmelsgrunnlaget.

1.2 Bakgrunn for ROS-analysen
Første ROS-analyse for Søgne kommune ble utført i 2005, og forrige revisjon ble gjennomført
i 2009.
Denne revisjonen tar i stor grad utgangspunkt i eksisterende ROS-analyse. Eksisterende
hendelser er vurdert og sammenstilt med aktualitet i dagens samfunn – og er videreført til ny
ROS.
Arbeidet er organisert ved en bred tilnærming til kommunens virksomheter og eksterne
samarbeidspartnere (se metodebeskrivelse), for å fange opp endringer og tillegg siden
forrige ROS prosess.
Det som i all hovedsak er nytt fokus i denne ROS analysen er klimabaserte endringer og
endringer knyttet til IKT systemer og strømforsyning.
Kommune ROS er en selvstendig ROS-analyse for Søgne kommune, men må sees i
sammenheng med ROS Agder datert 3. mai 2011.

1.3 Mål
Analysen, kommune ROS, skal gi et bilde av risiko- og sårbarhetsområdene i kommunen på et
overordnet nivå, med vekt på konsekvenser og sårbarhet for samfunn, kommune og
tjenesteproduksjon.
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Med dette skal analysen bidra til å ivareta kommunens plikter i henhold til Lov om kommunal
beredskapsplikt og sivile beskyttelsestiltak, og danner grunnlaget for arbeid med kommunal
beredskap og planlegging herunder arealplanlegging og kommunedelplaner.
Analysen som grunnlag for planlegging i kommunens virksomhet skal sikre en strukturert
tilnærming til kommunens risikoområder – og med det redusere sannsynligheten for en
uønsket hendelse, og samtidig bidra til å redusere konsekvensene av en inntruffet hendelse –
både for samfunnet og Søgne kommunes innbyggere.

2 Sammendrag
I Søgne kan det med varierende sannsynlighet oppstå uønskede hendelser med fra
ubetydelig til katastrofale konsekvenser. Også dette har aktualisert behovet for oppdaterte
risiko- og sårbarhetsvurderinger som grunnlag både for beredskapsplanleggingen, som en
integrert del av kommune- og reguleringsplanene og for driftsplanene innen de forskjellige
virksomhetene.
I ny lov om kommunal beredskapsplikt er det særlig vektlagt at ROS-analysen skal
innarbeides i kommunens arealplanlegging. Dette vil være et sentralt tema i det videre
arbeidet i kommunen.
Gjennomføringen av ROS analysen har vært basert på en gjennomgang i enhetene, og
innhentede innspill fra eksterne instanser. En lang rekke uønskede hendelser er vurdert, og
de mest aktuelle hendelsene er sammenfattet og videreført til denne overordnede analysen.
Det er stor grad av sammenheng mellom denne ROS analysen og forrige ROS analyse (?????).
I utarbeidelsen har det fremkommet hendelser som av allmennpreventive hensyn er unntatt
offentlighet. Disse omtales kun generelt i denne analysen, og behandles særskilt i et eget
dokument.
Av vesentlig betydning for Søgne kommune fremstår følgende kategorier som sentrale:








En langvarig svikt i strømforsyningen er lite sannsynlig, men det er noe sannsynlig
med en strømstans over flere dager og dette vil kunne gi alvorlige konsekvenser.
Kortvarige bortfall av kommunikasjoner (særlig innen tele og data) er svært
sannsynlig, men konsekvensene vil neppe bli mer enn ubetydelige. Lengre bortfall vil
derimot kunne representere en viss fare og det kan bli alvorlig dersom stopp i
kommunikasjonene (også innen vei, sjø og luft)blir langvarige.
Langvarig bortfall av vannforsyning kan få store konsekvenser.
Det er fortsatt svært sannsynlig med en del mindre sykdomsutbrudd (gjerne på
grunn av næringsmiddelbåren smitte m.m.), men disse vil som regel være lokale og
sjelden alvorlige. Det er imidlertid også mulig at en pandemi (f.eks. av typen SARS,
fugleinfluensa eller svineinfluensa) vil kunne ramme innen få år og dette vil kunne få
katastrofale konsekvenser.
Branner og ulykker er meget sannsynlig, og vil sette den daglige akuttberedskapen i
kommunen på prøve. Dette gjelder særlig ved stort trafikkuhell eller skipskatastrofer
med gass, olje eller kjemikalier. Det gjelder også ved brann eller eksplosjon i store
forsamlingslokaler, skoler eller institusjoner, i høye hus eller industri.
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I ROS Agder er en rekke uønskede hendelser beskrevet. Følgende hendelser anses å
ha så lav sannsynlighet for å inntreffe i Søgne at det ikke er laget ROS-analyse for
dem: Flom, stormflo, skred, større flyulykke, dambrudd.
Det er noe sannsynlighet for store oljeutslipp til sjø og dette vil kunne gi alvorlige
konsekvenser særlig for miljøet.

Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at Søgne kan, og vil bli utsatt for en del uønskede hendelser og at
noen av disse kan få alvorlige konsekvenser for liv og helse, økonomi og miljø.
Nye, tidligere uventede hendelser dukker opp og vi må forvente at det utenkelige kan skje.
Risiko- og sårbarhetsaspekter må innarbeides i hele kommunens planverk og rulleres hver
kommunestyreperiode.

3 Metode
Den valgte metoden baserer seg på en tradisjonell risikomatrise, der risikoverdien er et produkt av
sannsynlighet ganger konsekvens. Matrisen er utvidet til også å omfatte en vekting av kategoriene liv
og helse, miljø og materielle verdier, og det er utarbeidet et korresponderende skjema til bruk i
beskrivelse av hendelser, vurdering av sannsynlighet og konsekvens samt identifisering av aktuelle
beredskapsmessige og/eller aktuelle forebyggende tiltak.

3.1 Definisjoner og begreper
Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske
verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og
konsekvensene av uønskede hendelser.
Sannsynlighet i denne sammenhengen er et uttrykk for hvor hyppig en hendelse vil kunne antas å
forekomme. Det er benyttet en tilpasset modell for lokale forhold, basert på erfaringstall – spesielt
fra helsevesenet.
Konsekvens er i denne sammenhengen en beskrivelse av følgene av en hendelse. Det er i denne
analysen valgt å vektlegge konsekvens i større grad enn sannsynlighet, begrunnet i at det er
konsekvensen en må håndtere fysisk når en hendelse inntreffer.
Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå mål, og å levere nødvendige
tjenester, når det utsettes for påkjenninger.
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3.2 Risikomatrisen/vurderingsgrunnlag
Utgangspunktet for risikomatrisen er en tradisjonell matrise der risiko er produktet av sannsynlighet
ganger konsekvens. Utover den tradisjonelle delen er det benyttet en matrise utvidet med større
hensyn til konsekvens enn sannsynlighet, samt at utvidet med vekt for liv og helse, miljø og
materielle verdier – der hensynet til liv og helse veier tyngre enn hensynet til miljø etc.

3.2.1. Tabell for sannsynlighet
Begrep

Intervall

Lite sannsynlig
Mindre sannsynlig

1
3

Mindre enn en gang hvert 50. år
Mellom en gang hvert 10. år og en gang hvert 50. år

Sannsynlig
Meget sannsynlig

5
7

Mellom en gang i året og en gang hvert 10. år
En gang i året eller oftere

3.2.2. Tabell for konsekvens
Begrep

Mennesker

Ufarlig

4 Få og små
personskader

En viss fare

8 Alvorlig
personskade,
dødsfall kan
forekomme
Farlig
12 Inntil 4 døde,
inntil 10
alvorlig
skadde/syke
Kritisk
16 Inntil 10 døde,
inntil 20
alvorlig
skadde/syke
Katastrofalt 20 Over 10 døde,
over 20
alvorlig
skadde/syke

Miljø

Økonomiske
verdier

Drift/tjenesteprod.

3 Ubetydelig
skade på
miljøet
6 Miljøskader
som krever
mindre tiltak

2 Skader for
inntil
500 000
4 Skader for
inntil
5 000 000

2 Nær normal drift

9 Miljøskader
som krever
større tiltak

6 Skader for
inntil
50 000 000

12 Omfattende
og langvarige
skader på
miljøet
15 Omfattende
og
uopprettelige
skader på
miljøet

8 Skader for
inntil
100 000 000

6 Betydelige
vansker med
drift og
tjenesteprod.
8 Store vansker
med drift og
tjenesteprod.

10 Skader for
over
100 000 000

4 Mindre vansker
med drift og
tjenesteprod.

10 All normal
kommunal drift
og tjenesteprod.
opphører.

Verdiene for konsekvens er bevisst satt høyere enn verdiene for sannsynlighet. Dette for å
synliggjøre at det er konsekvensen som må håndteres når hendelsen inntreffer.
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3.3. Beregning av risiko og vurdering av risiko.
Risiko fremkommer som produktet av sannsynlighet og summen av konsekvensene. Det
fremkommer da følgende risikokriterier:
Risiko

0 – 50
50 – 100
100 – 150
150 – 300
>300

Ubetydelig risiko
Akseptabel risiko
Risiko bør reduseres
Risiko må reduseres
Uakseptabel risiko. Tiltak straks.

Meget
sannsynlig

Matrise som gir en oversikt over resultatet av ROS analysen som en funksjon av sannsynlighet og
konsekvens.

Sannsynlig

24

Lite
sannsynlig

Mindre
sannsynlig

4,5,7,8,9

Ufarlig

6,9,

10,11,12

2,3,13

1,13,14,2
2
23

15,16,19,
17,18,21,

20

En viss fare
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Farlig

Kritisk

Katastrofal

Oversikt over ROS-analysene
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Atomulykke
Atomulykke ved transport
Langvarig strømbrudd – Hele kommunen
Langvarig strømbrudd – Nygårdshaven
Langvarig strømbrudd – Langenes bo- og aktivitetssenter
Langvarig strømbrudd – Rådhuset
Langvarig strømbrudd – Lundeveien 34
Langvarig strømbrudd – Trygdeboliger ved Prestegården
Bortfall av drikkevann
Forurensing av drikkevann
Miljøkatastrofe – akutt forurensing
Skogbrann
Brann Rådhuset
Brann Søgne Omsorgssenter
Brann Omsorgsboliger Lundeveien 34
Brann Langene bo- og aktivitetssenter
Skyteepisode
Stor ulykke
Tankbilvelt
Epidemi
Svikt i legemiddelforsyningen
Svikt i avløpssystemet
Infobehov
IKT svikt
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Søgne kommune
Kvalitetssikringssystem for
beredskapsarbeidet
Mål for kvalitetssikringssystemet
Målsettingen er at kvalitetssikringssystemet sikrer at beredskapsarbeidet i Søgne kommune
gjennomføres på en slik måte at det oppfyller kravene i lov og forskrift.
Videre skal systemet sikre en god implementering av beredskapsarbeidet i organisasjonen,
godt samarbeid med andre offentlige og private aktører og tilfredsstillende trening av
personell som har roller i beredskapsarbeidet.
Kvalitetssikringssystemet inngår i beredskapspermen som inneholder følgende:
 Overordnet beredskapsplan for Søgne, herunder plan for kriseledelse og plan for
helsemessig og sosial beredskap.
 Risiko og sårbarhetsanalyser
 Tiltakskort
 Smittevernplan
 Plan for psykososial beredskap

Vedtatt av kommunestyret 21.03.13
Revideres innen 01.03.2014
Søgne 21.03.2013
Kim Høyer Holem
Rådmann

Kvalitetshjulet for utvikling av beredskapsarbeidet
i Søgne kommune

Identifisere risiki.
Gjennomføre ROS analyser
Foreslå risikoreduserende tiltak

Evaluere beredskapsarbeidet
Fylle ut sjekklisten for dokumentasjon
Implementering av beredskapsarbeidet
i organisasjonen

Etablere mål for beredskapsarbeidet
Avklaring av ansvar og myndighet

Utarbeide kriseplaner og tiltakskort
Styrke kompetansen på beredskap i
organisasjonen
Øvelser

Lovhjemmel for beredskapsarbeidet:
Sivilbeskyttelsesloven av 25.juni 2010
Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22. august 2011

Målsetting for beredskapsarbeidet
Kommunestyret fastsetter overordnede mål for beredskapsarbeidet i Søgne og denne
målsettingen nedfelles i kommuneplanen

Ansvarsfordeling for beredskapsarbeidet
Beredskapsansvarlig
Beredskapsansvarlig/rådmannen har det overordnede ansvaret for alt beredskapsarbeidet i
Søgne. Beredskapsansvarlig har ansvar for følgende funksjoner:



Sørge for at overordnet beredskapsplan for Søgne vedlikeholdes etter retningslinjene i
kvalitetssikringssystemet vedtatt av kommunestyret.
Delta i kriseledelsen.

Beredskapskoordinator
Beredskapskoordinator har det daglige arbeid med beredskapsarbeidet i Søgne kommune.
Beredskapskoordinator skal være den utøvende funksjon for beredskapsansvarlig i de fleste av
funksjonene som beredskapsansvarlig.
Denne funksjonen tillegges kommuneoverlegen og merkantilt ansatt i Enhet for helsetjenester.
I tillegg til å bistå beredskapsansvarlig har beredskapskoordinator følgende funksjoner:










Sørge for at beredskapsarbeidet blir gjort kjent i organisasjonen
Ta initiativ til arbeidet med identifisering av risiki, gjennomføring av ROS analyser og
etablering av tiltakskort.
Foreta prioritering i handlingsplanen for beredskapsarbeidet i Søgne.
Følge opp kvalitetssikringssystemet for beredskapsarbeidet
Bistå rådmannen med planlegging og gjennomføring av øvelser.
Delta i kriseledelsen
Sekretær for beredskapsrådet
Være oppdatert på beredskapsarbeid
Være kontaktperson mot fylkesmannen i det praktiske beredskapsarbeidet.

Arbeidsutvalg Beredskap
Arbeidsutvalg Beredskap skal være et lite utvalg som skal arbeide med vedlikehold av
beredskapsplanen. Arbeidsutvalget har følgende sammensetning:





Representant for oppvekstsektoren
Representant for teknisk sektor
Kommuneoverlegen
Merkantilt ansatt i Enhet for helsetjenester

Årshjulet for beredskapsarbeidet i Søgne kommune

November/desember
Rullering av planen inklusiv
tiltakskort og handlingsplan
Øvelser
Oktober
Identifikasjon av nye risiki
Revisjon av ROS analyser

Januar
Planen legges frem for
rådmann, eventuelt til
politisk behandling
Møte i beredskapsrådet

Februar/Mars
Informasjon i organisasjonen

April/Mai/Juni
Øvelser

SYSTEM FOR OPPLÆRING AV ANSATTE I SØGNE KOMMUNE I
BEREDSKAPSARBEID
Grunnkurs i beredskapsarbeid
Kriseledelsen
Beredskapsansvarlig
Beredskapskoordinator
Beredskaps sekretariat
Kurset repeteres/videreføres hvert 4. år.
Ved nyansettelser skal kurset gjennomføres innen 6mnd.
Kurs i DSB-CIM
Kriseledelsesn med stedfortredere
Kriseledelsens sekretariat med stedfortredere
Informasjon til enhetsledere
Beredskapssekretariatet gjennomfører en orientering på enhetsledermøtene en gang hvert år
etter at beredskapsplanen er rullert. Det avsettes minimum30 min til gjennomgangen.
Enhetslederne har ansvar for å formidle denne informasjonen videre til sine avdelingsledere.
Dette skal skje en gang årlig minimum.

Enhetslederne rapporterer til beredskapskoordinator en gang pr. år om hvordan
beredskapsarbeidet i enhetene drives.

PROGRAM FOR ØVELSER AV BEREDSKAPSPLANEN FOR SØGNE
KOMMUNE
Fullskala øvelser med markører og deltagelse av alle aktuelle aktører i kommunen.
Slik øvelse gjennomføres hvert 2 år og kan med fordel kombineres med øvelser i regi av
fylkesmannen, brannvesenet, politiet eller helsetjenesten.
Det beregnes en full dag til gjennomføring av øvelsen med første evaluering.
Det forutsettes veiledning fra beredskapsavdelingen hos fylkesmannen for gjennomføring og
endelig evaluering.
Fullskala øvelse med aktivering av kriseledelse og krisesekretariat.
Slik øvelse gjennomføres hvert 2. år.
Det beregnes en halv dag til gjennomføring av øvelsen med første evaluering.
Det forutsettes veiledning fra beredskapsavdelingen hos fylkesmannen for gjennomføring og
endelig evaluering.
Øvelser av system for informasjon og dokumentasjon DSB-CIM
Slik øvelse gjennomføres 1 gang i året.
Det beregnes satt av 2 timer til gjennomføring av øvelsen og evaluering.
Aktivering av system for informasjon og dokumentasjon DSB-CIM
Slik aktivering skjer en gang pr måned og består i at beredskapskoordinator sender ut en enkel
melding i DSB-CIM som aktuelle personer i kriseledelse og sekretariat med stedfortredere må
respondere på.
Tidsforbruket for deltagerne ansees å være minimalt.

Tidslinje for beredskapsarbeidet i Søgne kommune
2013

Januar
Mai
Oktober

2014

November
Desember
Januar
Mars
Mai
Oktober

2015

November
Desember
Januar
Mars
Mai
Oktober

2016

November
Desember
Januar
Mars
Mai
Oktober
November
Desember

Fremlegging av beredskapsplanen for politisk behandling
Informasjon på enhetsledermøtene
Øvelse av DSB-CIM
Gjennomgang av sjekkliste i enhetene
Identifisering av risiki
Revisjon av ROS analyser
Fullskala øvelse med aktivering av kriseledelse og krisesekretariat
Rullering av planen inklusiv tiltakskort og handlingsplan
Beredskapsråd
Fremlegging av beredskapsplanen for godkjenning av rådmannen
Informasjon på enhetsledermøtene
Øvelse av DSB-CIM
Gjennomgang av sjekkliste i enhetene
Identifisering av risiki
Revisjon av ROS analyser
Fullskala øvelse med aktivering av kriseledelse og krisesekretariat
Rullering av planen inklusiv tiltakskort og handlingsplan
Beredskapsråd
Fremlegging av beredskapsplanen for godkjenning av rådmannen
Informasjon på enhetsledermøtene
Øvelse av DSB-CIM
Gjennomgang av sjekkliste i enhetene
Identifisering av risiki
Revisjon av ROS analyser
Fullskala øvelse med aktivering av kriseledelse og krisesekretariat
Rullering av planen inklusiv tiltakskort og handlingsplan
Beredskapsråd
Fremlegging av beredskapsplanen for godkjenning av rådmannen
Informasjon på enhetsledermøtene
Øvelse av DSB-CIM
Gjennomgang av sjekkliste i enhetene
Identifisering av risiki
Revisjon av ROS analyser
Fullskala øvelse med aktivering av kriseledelse og krisesekretariat
Rullering av planen inklusiv tiltakskort og handlingsplan

Kvalitetssikringssystem for beredskapsarbeidet i
Søgne.

Enhet:

Sjekkliste for årlig evaluering av beredskapsforberedelser i enhetene.
Sjekklisten skal gjennomgås innen utgangen av året, og dette skjemaet utgjør resultatdokumentasjonen.
Sendes beredskapskoordinator.

Sjekkpunkter

Resultat

Henvisning

Hvis noen av spørsmålene er besvart med kryss i rødt
felt, bes kommentarer gitt på ark 2.
Ja

1. Organisasjon
1.1. Er organiseringen av beredskapsarbeidet i din enhet
klart definert m.h.t. ansvars-og arbeidsfordeling?
1.2. Har enheten en krisehåndteringsorganisasjon som
kan etableres raskt?
2. Målsettinger
2.1. Er du kjent med kommunens generelle prinsipper
for krisehåndtering?
3. Beredskapsplan
3.1. Er enhetens sektorplan eller ev. Ros-analyser og
tiltakskort ajourført det siste året?
3.2. Mener du at overordnet kriseplan er koordinert
med beredskapstiltak i din enhet?

Plan for
kriseledelse

"

"

4. Beredskapsaktiviteter/øvelser
4.1. Har det vært gjennomført beredskapsøvelser i
enheten dette året?
4.2. Har personell i enheten deltatt på beredskapskurs
eller annen opplæring innen beredskap dette året?
4.3. Er det behov for opplæring og øvelser innen
beredskap i enheten?
4.4. Er ansvaret for øvelser klart definert i enheten?
4.5. Er ansvaret for opplæring klart definert?
5. Risiko- og sårbarhetsanalyser
5.1. Er du kjent med kommunens overordnede ROSanalyser og handlingsplan?
5.2. Har resultatene av gjennomførte risiko-og
sårbarhetsanalyser i enheten vært fulgt opp med
tiltak/hnadlinger/økonomi?

Beredskapsperm

Nei

5.3. Har det vært gjennomført risiko-og
sårbarhetsanalyse innen et bestemt felt eller område
foregående år?
6. Hendelser
6.1. Har det vært uønskede hendelser i forhold til
beredskapsområdet foregående år?
6.2. Har dette medført at planer, ros-analyser eller
tiltakskort må endres?

"

7. Beredskapsmessige hensyn innen
samfunnsplanlegging (Besvares kun av aktuell seksjon/enhet)
7.1. Er det formuleringer i kommuneplanens langsiktige
del hvor beredskaps-og sikkerhet er beskrevet?
7.2. Har kommunen rutiner for at risiko-og
sårbarhetsforhold blir analysert i forbindelse med
rullering av kommuneplanens arealdel?
7.3. Har kommunen rutiner for at risiko-og
sårbarhetsforhold blir analysert i forbindelse med
utarbeidelse av kommunedelplaner eller større
reguleringsplaner hvor KU kreves?

Veileder fra DSB:
"Systematisk
samfunnssikkerhets-og
beredskapsarbeid
i kommunene

7.4. Har kommunen rutiner for å gjennomføre risiko-og
sårbarhetsanalyser i forbindelse med utarbeidelse av
regulerings- og bebyggelsesplaner.
8. Kvalitetssikring
8.1. Har enheten et kvalitetssikringssystem
(internkontrollsystem) på beredskapsområdet som er
kjent blant de ansatte?

Beredskapsperm

8.2. Er det informert om kommunens beredskapsplaner
på personalmøte det siste året?

Evaluering/årsrapport/dokumentering
Denne sjekklisten, i utfylt stand, skal for rapporterende
Beredskapsperm
år sendes til rådmannen ved beredkapskoordinator. Kopi
arkiveres i beredskapspermen.
Sjekklisten skal dokumentere at internkontrollsjekk er
foretatt og skal kunne brukes ved internt eller eksternt
tilsyn.
Sted og dato:
Underskrift:

Sjekkpunkter Kommentar eller forklaringer til svarene i sjekklisten

OPPSUMMERING/KORRIGERENDE TILTAK

