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Beredskapsplan for

2013

Vedtatt i Sauherad kommunestyre SAK ks-48/13:

«Hvem kan håpe å være trygg?  Hvem kan håpe å være tilstrekkelig forsiktig?
Vi kan beskytte oss så mye vi bare vil, men hvert øyeblikk er et bakhold.»

Horats [Quintus Horatius Flaccus] (65 fvt – 8 fvt), romersk dikter og filosof
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1. Kommunalt krisehåndteringsapparat

1.1 Innledning

Krise

Krise er definert som en uønsket hendelse som rammer større grupper av mennesker og som 
er mer omfattende enn det ordinære hjelpeapparatet takler tilfredsstillende. I Veileder for
kriseplanlegging i kommunene utarbeidet av Direktoratet for sivilt beredskap, defineres 
kriseplanlegging som «forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger som i
art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid».

Kriseledelse

Ved større ulykker eller katastrofer må kommunens kriseledelse tre sammen.  Kriseledelsen 
skal bestå av personer som i kraft av sin stilling og ut fra faglige kvalifikasjoner er skikket til 
å ta ansvar i den aktuelle situasjonen (se 1.2).  Alt etter art og omfang av katastrofen avgjør i 
tillegg rådmann, gjerne i samråd med politiet, hvem som innkalles til kriseledelsen.

Ledelsesapparatet må være fleksibelt og kunne tilpasses ulike krisesituasjoner.  En stab som 
sørger for kommunikasjon, loggføring, dokumentasjon, og ikke minst informasjon, støtter 
kriseledelsen.  Et velfungerende og rutinert slikt støtteapparat er avgjørende for at 
kriseledelsen skal lykkes i sine oppgaver.
Kriseledelsen i Sauherad kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise 
oppstår.  Denne planen skal være et hjelpemiddel for at kommunen skal reagere rasjonelt og 
effektivt i kritiske situasjoner.  Også i en krisesituasjon er kommune hovedansvarlige for 
befolkningens ve og vel.  Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med 
gjeldende fagplaner for beredskapen i de forskjellige utøvende etater.  All kriseledelse skal 
gjennomføres på lavest mulige nivå.  Kriseledelsen må i størst mulig grad sørge for at 
organisasjonens rollefordeling opprettholdes.  Kriser innenfor kommunen skal normalt løses 
og ledes i egen regi.

Etablering av kriseledelse

Kommunens kriseledelse:

a) trer sammen når større ulykke / katastrofe inntreffer, eller når kommunen på annen måte 
utsettes for akutt belastning / utfordring langt utover det normale.

b) stiller tilgjengelige ressurser til disposisjon

c) sørger for transport, kost og losji i forbindelse med et eventuelt pålegg fra politiet om 
evakuering

d) har fokus på de berørtes ve og vel, samtidig som kommunens normaldrift i størst mulig 
grad opprettholdes

Kriseledelse skal etableres av rådmann eller hans stedfortreder på eget initiativ, eller etter 
anmodning fra ordfører, medisinskfaglig rådgiver, brannvesen eller politi..
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Dersom rådmannen er fraværende, kan kriseledelse etableres direkte av de øvrig nevnte 
ovenfor.

Den kommunale kriseledelsen er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal normalt ikke 
delta på skadested eller berørt område, men holde avstand og ha oversikt over situasjonen og 
hvordan den utvikler seg.

1.2 Sauherad kommunes kriseledelse

Sammensetning

I kriseledelsen inngår kommunens øverste ledelse (ordfører, rådmann, kommunalsjefer), 
berørte enhetsledere og personer i kommunen med særskilt kompetanse til å håndtere den 
aktuelle krisen.  Ledelsesapparatet må være fleksibelt og kunne tilpasses ulike 
krisesituasjoner.  Rådmannen avgjør hvem som skal innkalles til kriseledelsen.

Ved å etablere kriseledelse vil en først og fremst skifte fokus fra daglig arbeid til de 
utfordringer som krisen eller katastrofen skaper.  Samarbeidspartnere kan for eksempel være 
politi, sivilforsvar, heimevern, kommuneoverlege, el-verk, Røde Kors osv. – alt etter 
situasjonen.

Krisehåndteringen krever effektiv og presis kommunikasjon med berørte og 
samarbeidspartnere samtidig som mediatrykket blir stort.  Ved kriseledelse etableres derfor et 
forsterket støtteapparat for håndtering av informasjon (loggføring, formidling, arkivering). 
Kommunikasjon er ofte det kritiske leddet i krisehåndtering.  Ulike kommunale fagenheter vil 
bli involvert alt etter krisens omfang og art.

På denne bakgrunn legges det opp til at kommunens normale organisasjon og ledelse 
også er kommunens kriseledelse.

Den kommunale kriseledelsen vil, etter den første akuttfasen, være:

▪ Ordfører (stedfortreder: Varaordfører)
▪ Rådmann (stedfortreder: Kommunalsjef 1)
▪ Kommunalsjef 2 (stedfortreder: Leder 1)
▪ Kommunalsjef 3 (stedfortreder: Stabsleder)

1.2.1 Kriseledelsen og varsling av denne («Varslingsmønster»)

Kriseledelsen varsles manuelt på telefon i denne rekkefølgen til førstemann svarer:

1) Rådmann
2) Kommunalsjef 1
3) Kommunalsjef 2
4) Kommunalsjef 3

Se varslingsliste kommunal kriseledelse med navn og telefonnummer (4.1).

▪ Brannvesen, politi eller helsevesen – eventuelt Fylkesmannen – vil på grunnlag av 
vurderinger om omfattende ulykke eller katastrofe kunne varsle kommunens operative leder.
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▪ Rådmann i Sauherad kommune er operativ leder i kommunen. Han varsles først, evt. hans 
stedfortreder (se varslingsliste kommunal kriseledelse (4.1))

▪ Kommunens operative leder vurderer krisens omfang.

▪ Kommunens operative leder innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse og 
eventuelt nødvendig fagpersonale i og utenfor kommunen.

1.2.2 Kriseledelsens lokalisering

Kriseledelsen: Møterommet Hågån på kommunehuset.  
Møterommet opprustes med telefoner, bærbare PC’er og fremviserutstyr.
Satellittkommunikasjon etableres om nødvendig for økt sikkerhet i kommunikasjonslinjer.  
Disse hentes ut fra Midt-Telemark Energi.  

Kriseledelsen disponerer sine kontorer brukt i det daglige.

Media / Pressekonferanser:  Årnes kafeteria, Gvarv 

Intern kommunikasjon og informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet følge 
vanlige kommandolinjer i administrasjonen.

Alle aktiviteter skal loggføres i egen logg for kriseledelsen (se 6.2).
Logg føres elektronisk, men en papirutgave kan komme til å måtte brukes i en eventuell 
situasjon med totalt strøm- og / pc-utfall. 

Ansvarlig for loggføringen: (se varslingsliste kommunal kriseledelse (4.1))

Direkte telefonnummer til beredskapsrommet:  35 95 70 11

1.3 Kriseledelsens myndighet

Kriseledelsen tilpasses de forskjellige krisesituasjonene som måtte oppstå.  Det er derfor 
nødvendig med delegert myndighet og forholdsvis vide fullmakter for at gruppen skal kunne 
utføre sitt arbeid på mest mulig hensiktmessig og effektiv måte.

De generelle fullmakter rådmannen har etter delegasjonsreglementet, er tilstrekkelig for å 
kunne nytte kommunens ressurser i en krisesituasjon.  Rådmannens fullmakter disponeres av 
hans stedfortreder.

Rådmannens generelle fullmakter er gitt i kommunestyresak 83/12.

Rådmannen som leder av kriseledelsen i en krisesituasjon, gis adgang til å avvike fra vedtatt 
budsjett innenfor kriseledelsens fullmakt (kap. 1.4).
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Denne delegerte myndighet nyttes når en katastrofe er inntrådt / kriseledelse er etablert og når 
ordfører og / eller rådmannen bestemmer.  Dersom det skal bevilges penger utover dette til 
konkrete tiltak, kan det skje av formannskapet på telefonmøte.  Når slik ressursbruk ser ut til å 
bli aktuell, bør formannskapet konsulteres så snart det er praktisk mulig og ikke forsinker 
nødvendige tiltak.

1.4 Kriseledelsens fullmakt

Fullmakter for den kommunale kriseledelsen er vedtatt i Sauherad kommunestyre SAK ks-
48/13:

I krisesituasjoner har rådmannen følgende fullmakter:
• Disponere inntil kr. 2 mill til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining 

mm., skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og 
miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader 
og funksjonsforstyrrelser. 

• Omdisponere kommunalt personell og maskiner/ redskaper til påtrengende 
hjelpetiltak, og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever.

• Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er 
nødvendig for å omdirigere ressurser til redningstjeneste mm. 

• Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 
• Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. 
• Rammebeløpet ovenfor i pkt. 1. kan overskrides ved påtrengende behov, og 

bevilgende folkevalgte organ ikke kan sammenkalles. Oversikt over forbruk av 
midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet til 
godkjenning.

Økonomisk ansvar

Kommunen vil normalt stå økonomisk ansvarlig for de utgiftene som påløper i forbindelse 
med en katastrofeinnsats, altså utgifter som kommunen selv tar initiativ til.  Dersom disse 
utgiftene er betydelige, er det i ettertid mulig å søke staten om (delvis) dekning av disse.

Kommunen er i henhold til Direktiv for redningstjenesten pliktig til å stille ressurser til 
disposisjon vederlagsfritt for den offentlige redningstjenesten hvis det anmodes om dette.  
Normalt vil en på anmodning kunne få nødvendig støtte fra andre offentlige organer 
tilsvarende vederlagsfritt i en krisesituasjon.

Andre beredskapskostnader 

For at kommunen skal kunne ta rasjonelle beslutninger til rett tid i en krisesituasjon, er det 
påkrevet at en del forhåndstiltak er gjennomført:

▪ Det må tilrettelegges for et økt informasjonsbehov (jfr. informasjonsplan)
▪ Det må tilrettelegges for reservestrømsforsyning (nødstrømsaggregater)
▪ Det må tilrettelegges for leie av maskintjenester og annet utstyr (eksterne ressurser)
▪ Andre situasjonsbetingede utgifter

1.5 Kriseledelsens oppgaver
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▪ Opprette kontakt med LRS (Lokal RedningsSentral)
▪ Innhente opplysninger og foreta fortløpende vurderinger av situasjonen i kommunen
▪ Ta avgjørelser for å hindre skader på mennesker, dyr og materielle verdier
▪ Prioritere kommunens egne ressurser
▪ Utarbeide og sende ut informasjon til egne ansatte, innbyggere og medier
▪ Yte bistand til evakuering
▪ Iverksette EPS
▪ Iverksette krisehjelp / krisepsykiatri for hardt rammede mennesker
▪ Sikre vann- og strømforsyning
▪ Utbedre skader på kommunikasjoner og viktige anlegg
▪ Gjennomføre rasjonerings- og reguleringstiltak
▪ Gjennomføre forebyggende tiltak i egen virksomhet
▪ Stå i løpende kontakt med Fylkesmannen og avgi periodiske rapporter dit (se 6.1)
Rapporter til Fylkesmannen sendes elektronisk, men en papirutgave kan komme til å måtte 
brukes i en eventuell situasjon med totalt strøm- og / pc-utfall.

1.5.1 Kriseledelsen oppretter kontakt med:

▪ Lokal redningssentral (LRS)
▪ Fylkesmannen

1.5.2 Andre viktige opplysninger

Ved strømbrudd blir kriseledelsens lokaler forsynt med strøm via eget aggregat.

Kommunale kart er tilgjengelige både digitalt og i papirutgaver.

Oversikt over personer til å betjene sentralbordet, se 4.3 Informasjonsgruppe / 
sentralbordet Sauherad kommune

1.6 Kriseledelsens medlemmers hovedoppgaver

Se oppdatert varslingsliste kommunal kriseledelse med navn og stilling (4.1).

Ordfører har det overordnede ansvaret i en krise i Sauherad kommune.  Han tar initiativ til at 
det fattes vedtak utover de fullmakter som rådmannen allerede har.  Ordføreren er 
kriseledelsens talerør utad, dvs. talsmann overfor presse / media.  Derved kan rådmannen 
konsentrere seg om sin oppgave, som er å lede innsatsen i kommunen.

Varaordfører er ordførers stedfortreder i dennes fravær og overtar slik ordførers plikter og 
rettigheter.

Rådmann er operativ leder i kriseledelsen.  Han har fullmakt til å trekke personell ut av sine 
daglige funksjoner og sette disse til andre oppgaver.  Rådmannen disponerer alle de andre 
ressurser som kommunen har, og kan iverksette de tiltak som ansees nødvendig.  Han tar 
beslutninger i samarbeid med kriseledelsen og holder kontakt med LRS og Fylkesmannen.

Kommunalsjef 1 er rådmannens stedfortreder i dennes fravær og overtar slik rådmannens 
plikter og rettigheter.
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Kommunalsjef 2 er kommunens beredskapsleder.

Leder 1 er Kommunalsjef 2’s stedfortreder i dennes fravær.

Kommunalsjef 3 er ansvarlig for EPS (Evakuerte- og PårørendeSenter).

Xxxxxx Xxxxxxxx er nestleder EPS.

Stabsleder 1 er presse- og informasjonsansvarlig i kommunen.

Xxxx Xxxxxxx er nestleder / stedfortreder for presse- og informasjonsansvarlig.
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1.7 Ansvarsdeling politi / lensmann – kriseledelse

Politiet:

▪ er første varslingsinstans og har det operative ansvaret på et eventuelt skadested.
▪ utnevner skadestedsleder og organiserer og koordinerer hjelpeinnsatsen.
▪ varsler politimester, ambulansetjeneste / akuttmedisin, kriseledelsen og kriseteamet.
▪ bestemmer og gjennomfører evakuering og rekvirerer utstyr, for eksempel fra Sivilforsvaret.

Politiet har ansvar for å lede:

▪ Redningsaksjoner hvor det er fare for menneskeliv og fare for skade på mennesker med tap 
av store verdier.
▪ Saker der det er begått straffbare handlinger, eller det foreligger mistanke om dette.

Kommunen vil normalt ha ansvar for krisehåndteringen av hendelser som strekker seg over 
lengre tid og hvor faren for menneskeliv er lav (eks.: ekstreme værforhold).
LRS kan i samråd med kommunen overta deler av ansvaret for krisehåndteringen til den 
kommunale kriseledelsen.

Kommunal ledelse må være forsiktig med å kommentere hendelser som vil bli etterforsket for 
straffbare handlinger, også om forhold som ikke direkte berører hendelsen.  Ved tvil, kontakt 
LRS.

1.8 Kommunens informasjonsapparat

Se informasjonsplan (3.1)

Målet med informasjonsarbeidet i krisesituasjoner:

▪ Gi riktig informasjon til riktig tid ved bruk av formålstjenlige kanaler
▪ Forhindre rykter og direkte feilinformasjon
▪ Bidra til å skape trygghet og sikkerhet, samt redusere unødvendig frykt og angst
▪ Redusere / avgrense skade og konsekvenser, fysisk og psykisk
▪ Rettlede og rådgi berørte parter
▪ Dokumentere og formidle informasjon inn / ut av organisasjonen
▪ Opprettholde og styrke tilliten til kommunen

Overordnede prinsipper / de to faser

En omfattende krisesituasjon kan deles inn i to faser: Akuttfasen (normalt det første døgnet) 
og driftsfasen. 

1. Det er politiet / lokal redningssentral (LRS) som gir konkret informasjon om hendelsens 
utbredelse og konsekvenser

2. Kommunens oppgave består først og fremst i å:

▪ Varsle de som er utsatt for fare – og evt. deres pårørende
▪ Koordinere innsats på systemnivå – og orientere om tiltak
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▪ Forhindre unødvendig frykt

1.9 Kommunens evakueringsapparat

Det er politiet / LRS som leder selve evakueringen.  Kommunens evakueringsapparat skal 
først og fremst sørge for innkvartering, forpleining og transport, og bistår politiet / LRS med 
evakueringen.

Oppgaver til kommunens evakueringsapparat:

1. Evakuering iverksettes normalt av politiet / lensmannen.  I en krigssituasjon kan 
Fylkesmannen iverksette evakuering.
2. Kommunens evakueringsapparat skal samle personer i egnede lokaler når ikke 
innkvarteringen kan skje direkte.
3. Kommunens evakueringsapparat skal foreta registrering over hvem som er evakuert, hvor 
den enkelte er innkvartert, hvem som flytter på egenhånd osv.
4. Kommunens evakueringsapparat skal sørge for forpleining (og evt. klær).
5. Kommunens evakueringsapparat skal sørge for at omsorgsfunksjonene blir ivaretatt.
6. Kommunens evakueringsapparat skal samarbeide nært med kriseledelsen og gi denne 
fortløpende informasjon.

1.10 Varsling av kriseteamet i Sauherad kommune

Se varslingsliste for kommunens støtteapparat for mennesker i krise (”Kriseteamet”) (4.6)

Kommunens støtteapparat for mennesker i krise kan komme sammen ved spesielle dødsfall, 
personlige kriser, katastrofer, ulykker og andre hendelser.

Ved større katastrofer og ulykker skal kommunen tilby profesjonell hjelp.  

Det er etablert et fast kriseteam i Sauherad kommune.  Kommunen har et overordnet ansvar 
for å ivareta kommunens befolkning med hensyn til psykososial oppfølging i forbindelse med 
kriser, ulykker og katastrofer.  Brå og uventet død (ulykke, mord, selvmord) og 
selvmordsforsøk utløser gjerne en innsats fra kriseteamet.  Kriseteamet støtter også 
innsatspersonell under og etter en krisehendelse.  Kriseteamet driver i tillegg forebyggende 
arbeid, så som kurs, temamøter og lignende.
Ved aktivisering av kommunens kriseteam, blir det vurdert om situasjonen skal håndteres av 
en annen instans i kommunen eller mer nærstående nettverk.  Diagnostikk og behandling av 
unormale eller langvarige reaksjoner hos overlevende eller etterlatte etter en krise, ulykke 
eller katastrofe er oppgaver for den ordinære helsetjenesten.
De mest sentrale i et kriseteam er lege / kommunelege, psykiatrisk sykepleier / 
hjemmesykepleien, helsesøster, sosionom, barnevern / PP-tjenesten, politi / lensmann, prest / 
diakon, og representant for skoleverket.  

Kriseteamets medlemmer / oppbygging / varsling

se 4.6 Kommunens støtteapparat for mennesker i krise (”Kriseteamet”)  
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Kriseteamets oppgaver

1. Vurdere hva slags type hjelp som skal gis – og omfanget av den
2. Vurdere hvem som skal ha hjelp og støtte
3. Iverksette og gjennomføre tiltak
4. Evaluere situasjonen fortløpende og samordne innsatsen
5. Avgjøre hvor lenge kriseteamets innsats skal opprettholdes
6. Aktivisere sosialt nettverk
7. Sørge for at kriserammede blir fulgt opp
8. Tilrettelegge for selvhjelp / overgang til ”normalen”
9. Etter hendelsen foreta en ”debrief” / oppsummering m/ forbedringspunkter
10. Bidra til økt kompetanse om psykososial førstehjelp og mennesker i krise

1.11 Rapportering ved inntruffet krise

Fra enhetene / fagorganene i kommunen må det være faste rapporteringsrutiner når krisen er 
et faktum.  Følgende er utgangspunkt for de daglige, faste informasjonsmøtene kriseledelsen 
skal ha:

Ved langvarig kriseledelse kaller rådmannen, som et minimum, inn kriseledelsen til daglige 
møter på møterom Hågån på kommunehuset kl. 09.00.  Rådmann, kommunalsjefer, 
enhetsledere og de øvrige deltakerne skal gi statusrapport om situasjonen innen sine 
fagområder.

Instruks for rapportering:

Rapportene skal være skriftlige og i kortform og skal omfatte:

▪ Status for situasjonen innenfor de ulike sektorene
▪ Eventuelle skader, mangler, behov osv.
▪ Ressursbehov
▪ Forhold som krever avklaring fra kriseledelsen og 
som ønskes drøftet på informasjons- og orienteringsmøte

Rapportering til Fylkesmannen:

Situasjonsrapport skal sendes Fylkesmannen hver dag.  Rapporteringstidspunktet vil bli gitt 
fra Fylkesmannen alt etter hvilken krise det er som foreligger.  Rapporten skal inneholde en 
kort beskrivelse av situasjonen få rapporteringstidspunktet.  Forhold som er rapportert 
tidligere, skal ikke innrapporteres på ny.  Rapport sendes via CIM, epost beredskap@fmte.no
eller andre kanaler som måtte bli bestemt.

2. Tiltakskort

Tiltakskortene tar i all hovedsak utgangspunkt i det som er avdekket i den overordnede 
kommunale risiko- og sårbarhetsanalysen for Sauherad 2013.  Flere av risikomomentene i 
tiltakskortene henger sammen.  Ekstreme værsituasjoner, som det er flere eksempler på i både 
gammel og ny tid, samt at den internasjonale forskningen på været tilsier økt aktivitet av 
ekstremvær, vil kunne føre til jord- og steinras, som igjen kan forårsake både persontransport-
og godstransportulykker.  Det er betydelig transport med buss, vogntog og tog i, og gjennom, 
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Sauherad kommune.  Videre er brudd på strøm, vannforsyning og kommunikasjon (livs-
)viktige og evig tilstedeværende risikoer som det alltid må tas høyde for. Kommunen er også, 
med hjemmel i Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.06.2000, pålagt en 
planleggingsplikt i forhold til atomulykker og andre strålingsulykker. Kommunen har et eget 
planverk for dette (Delplan for atomberedskap Sauherad kommune av 26.10.2010).  Det er 
derfor ikke laget et tiltakskort for situasjoner som innebærer atomberedskap.  Det eksisterer 
også et eget planverk for pandemi i Bø, Sauherad og Nome (Pandemiplan av 05.05.2009).  Et 
eget tiltakskort for pandemihåndtering er derfor heller ikke tatt med her.

2.1 Tiltakskort ved ekstreme værsituasjoner

2.2 Tiltakskort ved jord- og steinras

2.3 Tiltakskort ved strømbrudd

2.4 Tiltakskort ved brudd på vannforsyning

2.5 Tiltakskort ved flom

2.6 Tiltakskort ved brudd på kommunikasjon / samband

2.7 Tiltakskort ved evakuering i liten skala

2.8 Tiltakskort ved evakuering i stor skala
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2.1 Tiltakskort ved ekstreme værsituasjoner

Hendelse Handling Merknader
Ekstremt uvær (kraftig 
nedbør og / eller vind), eller 
spesielle værforhold, stor 
snøsmelting samtidig med 
mye nedbør, tilsv.

Det er fare for liv og helse, 
bortfall / tap av infrastruktur, 
tap av økonomiske verdier og 
skader på miljøet

Tiltak:
Kommunen må: 
1) Vurdere om det varslede 
uværet kan få konsekvenser 
for kommunen
2) Varsle kommunale etater, 
skoler, barnehager og 
institusjoner
3) Varsle virksomheter som 
er spesielt utsatte
4) Varsle innbyggerne over 
NRK Telemark og nærradio
5) Forberede seg på en
eventuell hjelpeinnsats 
(opprette dialog med 
Sivilforsvaret, Heimevernet, 
Røde Kors, andre frivillige 
organisasjoner osv.)
6) Informere Fylkesmannen 
og holde ham oppdatert

Forberedelser:
Kommunen må:
1) Skaffe og vedlikeholde 
oversikten over særlig utsatte 
områder (ras / skred / 
oversvømmelse)
2) Holde systematisk tilsyn
med og jevnlig vedlikeholde 
veier og jernbane
3) Ha gode og oppdaterte 
planer for evakuering av 
mennesker og dyr
4) Holde systematisk tilsyn 
med og vedlikeholde 
kommunens tilfluktsrom

Tiltak som iverksettes må 
vurderes nøye med tanke 
på konsekvenser

Kommunen skal ikke bare 
varsle, men også gi gode og 
konkrete råd til alle berørte

Spesielle merknader:

Varslingsansvar:
Det norske meteorologiske institutt (DNMI) og / eller Værvarslinga for Sør-Norge har ansvar 
for varsling av ekstremvær til Hovedredningssentralen (HRS), som igjen varsler lokale 
redningssentraler (LRS).  Kopi av varselet sender til Fylkesmannen.  Politiet (LRS) har 
varslingsplikt til Fylkesmannen og lensmennene.  
Fylkesmannen har varslingsplikt overfor kommunene.  
Kopi av varsel om ekstremvær går også til nærradioene og lokal-TV.

Ved fare for flom, ligger ansvaret for varsling hos Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE). Fylkesmannen varsler den enkelte kommune.

Spesielt viktig:

Ved eventuelle evakueringer, husk vakthold ved bygninger / beboelse som fraflyttes,
spesielt ved større evakueringer over lengre tid!  Sivilforsvaret er en opplagt ressurs.
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2.2 Tiltakskort ved jord- og steinras

Hendelse Handling Merknader
Ekstreme værsituasjoner 
utløser jord-, leir- og / eller 
steinras

Det er fare for liv og helse, 
bortfall / tap av infrastruktur, 
tap av økonomiske verdier og 
skader på miljøet

Tiltak:
Kommunen må: 
1) Gi god og rask 
informasjon til innbyggerne
2) Gi rask og god hjelp til 
nødstedte, kanskje også 
evakuering
3) Informere Fylkesmannen 
og holde ham oppdatert

Forberedelser:
Kommunen må:
1) Skaffe og vedlikeholde 
oversikten over særlig utsatte 
områder (ras), det gjelder 
både jord- og leirras, samt 
steinsprang langs veier / 
jernbane og i nærheten av 
bebyggelse
2) Ikke tillate nybygging / 
utvidelser i rasutsatte 
områder
3) Vurdere å utvide områder 
definert som rasutsatte 
4) Holde systematisk tilsyn 
og jevnlig inspisere og 
kontrollere særlig utsatte 
områder for ras
5) Aktivt bruke geologer i 
dette arbeidet
6) Holde systematisk tilsyn 
og jevnlig vedlikeholde veier 
og jernbane
7) Ha gode og oppdaterte 
planer for evakuering av 
mennesker og dyr
8) Øve på handlinger ved 
jord- / steinras / evakuering!

Spesielle merknader:

Spesielt viktig:

Ved eventuelle evakueringer, husk vakthold ved bygninger / beboelse som fraflyttes,
spesielt ved større evakueringer over lengre tid!  Sivilforsvaret er en opplagt ressurs.
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2.3 Tiltakskort ved strømbrudd

Hendelse Handling Merknader
Utfall av strøm i kommunen 
over lengre tid på grunn av 
uvær, sabotasje eller av andre 
grunner

Det er fare for liv og helse 
(mennesker og dyr) og tap av 
økonomiske verdier

Tiltak:
Kommunen må: 
1) Gi god og rask 
informasjon til innbyggerne
2) Opprettholde 
kriseberedskapen, inkl. 
etablere strømforsyning i 
kriseledelsens lokaler 
(alternativt aggregat)
3) Informere Fylkesmannen 
og holde ham oppdatert
4) Opprette / opprettholde
nær kontakt med 
strømleverandører
5) Opprette avtaler med 
vedleverandører
6) Kartlegge innbyggere med 
særskilte behov (pasienter, 
eldre osv.)
7) Forberede og opprette 
varmestuer og / eller flytte 
personer (pasienter, eldre 
osv.) som ikke har 
tilstrekkelig varme
8) Kontinuerlig prioritere 
listen over strømforsyning til 
ulike institusjoner osv.
9) Oppfordre innbyggerne til 
å ta vare på hverandre 
(familie, venner og kjente / 
ukjente) 

Forberedelser:
Kommunen må:
1) Forhåndsavtale og 
forhåndsavklare med 
kraftverk / -leverandører
2) Kartlegge alternative 
strømkilder, aggregater, 
varmekilder, lys osv.
3) Sjekke eksisterende 
aggregater, spesielt 
nødaggregater ved 
institusjoner
4) Prioritere innkjøp av 
nødaggregater til kommunen 
og nødetatene / institusjoner
5) Kartlegge innbyggere med 
særskilte behov
6) Kartlegge vedleverandører 
og inngå avtaler med disse i 
forkant
7) Øve på handlinger ved 
strømbrudd, spesielt med 
tanke på helse- og 
boinstitusjoner!

Spesielle merknader:

Spesielt viktig:

Ved eventuelle evakueringer, husk vakthold ved bygninger / beboelse som fraflyttes,
spesielt ved større evakueringer over lengre tid!  Sivilforsvaret er en opplagt ressurs.
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2.3.1 Prioriterte bygninger ved strømbrudd

Dersom strømtilførselen skulle bli redusert i kommunen, er det formålstjenlig å avtale på 
forhånd med det kommunale kraftverket at følgende bygninger og institusjoner skal 
prioriteres:

PRI Bygninger Merknader
1 Sykehus, alders- og sykehjem, omsorgsboliger og 

institusjoner
2 Rådhuset
3 Dyr / dyrehold
4 Bedrifter som håndterer fersk mat
5 Mottakssentra ved evakuering
6 Industri
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2.4 Tiltakskort ved brudd på vannforsyningen

Hendelse Handling Merknader
Svikt, stans eller fare for 
brudd i vannforsyningen til 
institusjoner, husholdninger, 
gårdsdrift osv. over lengre 
tid.  Kan ofte ha 
sammenheng med 
strømbrudd.  Må også sees i 
sammenheng med 
ekstremvær / ras / brudd på 
vannrør, demninger osv.

Det er fare for liv og helse 
(mennesker og dyr) og tap av 
økonomiske verdier

Tiltak:
Kommunen må: 
1) Gi god og rask 
informasjon til innbyggerne
2) Informere Fylkesmannen 
og holde ham oppdatert
3) Kjøre ut vann til 
vannpostene i kommunen
4) Sivilforsvaret er en 
opplagt ressurs
5) Søke hjelp fra andre (inkl. 
frivillige) ressurser ved 
behov

Forberedelser:
Kommunen må:
1) Prioritere hvilke 
bygninger, institusjoner og 
matprodusenter / industri det 
er som skal prioriteres i en 
vannmangelsituasjon
2) Avtale med / pålegge 
vannverkene i kommunen 
denne prioriteringen
3) Ta ut hensiktsmessige 
plasseringer av vannposter
4) Gjøre nødvendige 
undersøkelser og avtaler med 
tanke på utkjøring og 
utplassering av vann 
(tankbiler, tanker osv.)
5) Øve på handlinger ved 
brudd på vannforsyningen!

Spesielle merknader:

Spesielt viktig:
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2.4.1 Prioriterte bygninger ved brudd på vannforsyningen

Dersom vanntilførselen blir redusert eller forsvinner helt, er vannverkene i kommunen pålagt 
å prioritere følgende institusjoner / bygninger således:

PRI Bygninger Merknader
1 Sykehus, alders- og sykehjem, omsorgsboliger og 

institusjoner
2 Rådhuset
3 Dyr / dyrehold
4 Bedrifter som håndterer fersk mat
5 Mottakssentra ved evakuering
6 Industri

Dersom vannforsyningen faller ut, vil innbyggerne forsynes med tilkjørt drikkevann

Det opprettes offentlige vannposter for kommunens innbyggere på disse stedene:
(Er vannposter allerede sett ut på kartet?)
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2.5 Tiltakskort ved flom

Hendelse Handling Merknader
Ekstrem nedbør eller 
ekstremvær for øvrig fører til 
stor vannføring i elver / 
vassdrag i kommunen

Det er fare for liv og helse
(mennesker og dyr), bortfall / 
tap av infrastruktur, tap av 
økonomiske verdier og 
skader på miljøet

Tiltak:
Kommunen må: 
1) Gi god og rask 
informasjon til innbyggerne
2) Gi rask og god hjelp til 
nødstedte, kanskje også 
evakuering
3) Informere Fylkesmannen 
og holde ham oppdatert

Forberedelser:
Kommunen må:
1) Ikke tillate nybygging / 
utvidelser i flomutsatte 
områder
2) Vurdere å utvide områder 
definert som flomutsatte
3) Holde systematisk tilsyn 
og jevnlig kontrollere og 
vedlikeholde / forsterke broer 
og fundamenter
4) Holde systematisk tilsyn 
og jevnlig kontrollere og 
vedlikeholde / forsterke 
kraftlinjer og –fundamenter i 
/ ved vassdrag
5) Vurdere om dreneringsrør 
under veier er dimensjonert 
for større nedbørsmengder
6) Øke fokus på sikkerhet 
ved elver og bekker 
7) Ha gode og oppdaterte 
planer for evakuering av 
mennesker og dyr.
8) Øve på handlinger ved 
flom og evakuering!

Spesielle merknader:

Spesielt viktig:

Ved eventuelle evakueringer, husk vakthold ved bygninger / beboelse som fraflyttes,
spesielt ved større evakueringer over lengre tid!  Sivilforsvaret er en opplagt ressurs.
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2.5.1 Spesielt flomutsatte områder i Sauherad:

Sted Eier / telefon Merknader
Menighetshuset og boliger 
øst for dette på Gvarv

Norsjø ferieland

Teksten Camping

Aunebygget

Brenna industriområde

Hjukse sag

Eek transport
Hjuksebø

Renseanlegget 
Akkerhaugen

Renseanlegget 
Hjuksebø
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2.6 Tiltakskort ved brudd på kommunikasjon / samband

Hendelse Handling Merknader
Telenettet bryter sammen på 

grunn av stor pågang, uvær, 
sabotasje eller andre grunner.
Det er fare for at 
kommunikasjonsbruddet vil 
vedvare over tid

Kommunen står uten intern 
og ekstern kommunikasjon 
og / eller kriseledelsen er 
uten kommunikasjon på 
grunn av blokkering

Kommunen får ikke gitt 
viktig informasjon internt og 
/ eller eksternt

Det kan være / bli fare for liv 
og helse

Tiltak:
Kommunen må: 
1) Bruke alternativt samband 
/ alternative 
sambandsmetoder
2) Gi god og rask 
informasjon til innbyggerne, 
også i krisesituasjoner hvor 
ordinær kommunikasjon ikke 
lenger fungerer
3) Opprettholde kontakten 
med Fylkesmannen

Forberedelser:
Kommunen må:
1) Forberede egen 
organisasjon slik at 
kommunikasjonsbehovet i en 
periode reduseres til et 
minimum
2) Ha oppdatert oversikt over 
alternative sambandsmidler 
(Brannvesenet, Politiet, 
Helse, Sivilforsvaret, HV 
osv.)
3) Hente ut satellitt-telefoner 
fra Midt-Telemark Energi
4) Ha oppdatert oversikt over 
personer som kan forsterke 
kommunens 
informasjonsapparat ved 
større hendelser
5) Øve på handlinger ved 
brudd på kommunikasjon / 
samband og bruk av 
alternative metoder!

Spesielle merknader:

Se forøvrig 3.1.7 Medier, kanaler og virkemidler, som omhandler bruk av alternative 
kommunikasjonsmetoder (ordonnanser, høyttalere, møter, dør-til-dør-aksjoner osv.)

Spesielt viktig:
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2.7 Tiltakskort ved evakuering i liten skala

Hendelse Handling Merknader
Institusjon (barnehage, skole, 
sykehjem, eldrebolig tilsv.) 
må evakuere(s) p.g.a. brann, 
flom, ras el. lign.

Der er / kan være fare for liv 
og helse

Evakuering i liten skala =
Hendelsen fører ikke til 
opprettelse av EPS

Tiltak:
Kommunen må:
1) Ha definert institusjonen 
som særskilt brannobjekt
2) Gi rask og god hjelp til 
nødstedte
3) Gi god og rask 
informasjon til innbyggerne
4) Informere Fylkesmannen 
og holde ham oppdatert

Institusjonen må:
1) Ha tildelt sine ansatte faste 
gjøremål / ansvarsområder 
som automatisk utløses ved 
kriser
2) Umiddelbart ta tak i krisen 
når den oppstår
3) Evakuere innen bygget 
hvis det ikke er mulig å 
evakuere ut i første omgang
4) Ha planer klare for 
personer som trenger ekstra 
assistanse (sengeliggende,
eldre, demente, barn,
handikappede osv.)

Forberedelser:
Kommunen må:
1) Ha full oversikt over 
særskilte brannobjekter 
innenfor kommunegrensene 
2) Kontrollere, veilede og 
stille krav til sine særskilte 
brannobjekter
3) Kontrollere, veilede i og 
stille krav til disse 
brannobjektenes 
beredskapsplaner
4) Sørge for at institusjonen, 
i egen regi og i samarbeid 
med kommunen (brann, helse 
og politi), øver på 
evakuering, spesielt 
institusjoner med beboere 
med spesielle behov og 
sengeliggende pasienter

Institusjonen må:
1) Gjennomføre årlige 
risikokartlegginger og –
vurderinger / HMS-
vernerunder
1) Ha en god og oppdatert 
beredskapsplan, inkl. 
evakuering
2) Øve på evakuering, i egen 
regi og i samarbeid med 
nødetatene

Spesielle merknader:

Ved eventuelle evakueringer, husk vakthold ved bygninger / beboelse som fraflyttes,
spesielt ved større evakueringer over lengre tid!  Sivilforsvaret er en opplagt ressurs.

Spesielt viktig:

Evakueringsplanverk må koordineres og øves med Politiet!!!
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2.8 Tiltakskort ved evakuering i stor skala

Hendelse Handling Merknader
Flom, jordras, annen ekstrem 
situasjon fører til at en større 
menneskemasse må flyttes 
fra ett område i kommunen 
til et annet

Det er / kan være fare for liv 
og helse

Evakuering i stor skala = 
Hendelsen fører til 
opprettelse av EPS

Tiltak:
Kommunen må:
1) Gi rask og god hjelp til 
nødstedte
2) Gi god og rask 
informasjon til innbyggerne
3) Informere Fylkesmannen 
og holde ham oppdatert

Forberedelser:
Kommunen må:
1) Ha et godt og oppdatert 
planverk for evakuering av 
en større menneskemasse, 
inkl. EPS, transport, kost og 
losji
2) Skaffe / ha god oversikt 
over ressurser i regionen 
(gravemaskiner, kraner, 
overnatting, storkjøkken,
transport, frivillige 
organisasjoner osv.)
3) I forkant koordinere og 
øve på slik evakuering med 
Politiet, i tillegg til helse 
generelt, kriseteam spesielt, 
og andre nødetater

Spesielle merknader:

→ Se EPS-plan for Sauherad Kommune (2013)

Det er ikke alltid nødvendig å innlosjere alle evakuerte (noen vil til familie og venner), 
men alle skal innom EPS (tilsv.) for registrering!

Ved eventuelle evakueringer, husk vakthold ved bygninger / beboelse som fraflyttes, 
spesielt ved større evakueringer over lengre tid!  Sivilforsvaret er en opplagt ressurs.

Spesielt viktig: 

Evakueringsplanverk må koordineres og øves med Politiet!!!
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3. Tiltaksplaner

3.1 Informasjonsplan

3.1.1 Mål

Målet med informasjonsarbeidet i en krisesituasjon er å:

▪ gi riktig informasjon til riktig tid ved bruk av formålstjenlige kanaler
▪ forhindre rykter og feilinformasjon
▪ bidra til å skape trygghet og sikkerhet / redusere unødig frykt og angst
▪ redusere / avgrense skade og konsekvenser, fysisk og psykisk
▪ rådgi og rettlede berørte parter
▪ dokumentere og formidle informasjon inn / ut av organisasjonen
▪ styrke tilliten til kommunen og ivareta dens omdømme

Informasjonsplanen inngår i kommunens kriseplan.  I krisesituasjoner vil det ofte være stort 
behov for hurtig og korrekt informasjon til befolkningen og media.  Det blir ofte stor pågang 
fra pårørende, andre enkeltpersoner og media.  Flere kommunikasjonslinjer må være 
tilgjengelige, og kommunen må ha en svartjeneste som fungerer godt. 

Det er viktig at kommunen ikke bare baserer seg på radio og TV, men også bruker det 
atskillig raskere mediet Internett ved en stor krise / katastrofe.  Se for øvrig eget punkt
Internett i krise / katastrofe og Medieovervåking lenger ned. 

3.1.2 Overordnede prinsipper

Det er viktig å være tidlig ute med god og riktig informasjon.  Hvis kommunen ikke er raskt 
ute med informasjon, vil informasjonsbehovet (”informasjonsvakuumet”) føre til rykter og 
feilinformasjon, som igjen kan føre til en forverring av skader, konsekvenser og omfang.  Det 
er riktigere å si ”Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi vet mer” enn det er å la 
innbyggerne vente i mange timer i usikkerhet.  Om ikke annet så har kommunen vist ansikt og 
at den jobber med saken.  
Såfremt det er mulig, bør det være samme person som gir informasjon hver gang.  Dette øker 
tryggheten og minsker usikkerheten ute i kommunen.

En omfattende krisesituasjon kan deles inn i to faser: akuttfasen (normalt det første døgnet) og 
driftsfasen. 

I akuttfasen gjelder følgende prinsipper:

▪ Det er politiet / lokal redningssentral (LRS) som gir konkret informasjon om hendelsens 
utbredelse og konsekvenser

▪ Kommunens oppgaver består først og fremst i å:

1) varsle de som er utsatt for fare og evt. pårørende
2) koordinere innsatsen på systemnivå
3) orientere om tiltak
4) forhindre unødig frykt / angst



Oppdatert 08/08/13 ØSH

25

5) ivareta innbyggernes ve og vel (Fokus på krisen og ikke på ulykken)

Pågangen til kommunen kan bli stor og et info-samarbeid med LRS kan bli aktuelt.

3.1.3 Organiseringen av informasjonen fra kommunen

Informasjonsleder (se varslingsliste Sauherad kommune 4.1) inngår i kommunens 
kriseledelse.

Ved hendelser som ikke krever sammenkalling av kommunens kriseledelse, har den enkelte 
etat, avdeling eller virksomhet / enhet ansvar for nødvendig informasjon ut til publikum og 
mediene.  Sentral kommunikasjonsgruppe i kommunen vil allikevel være behjelpelig med råd 
og praktisk assistanse.

Det forventes at det i beredskapsplaner på ulike nivåer i organisasjonen inngår et punkt om 
hvordan informasjonsbehov ved kriser skal dekkes.

Ved alvorlige hendelser som krever at kriseledelsen sammenkalles, har Sauherad kommune 
en informasjonsleder / -ansvarlig (Se varslingsliste kommunal kriseledelse med navn (4.1)). 
Vedkommende innkaller etter behov sine informasjonsmedarbeidere.  Han innkaller også etter 
behov ytterligere operative ressurser (kommunikasjonsressurser i kommunen).  Til sammen 
utgjør disse kommunens kommunikasjonsgruppe.  Kommunens kommunikasjonsgruppe har til 
oppgave å dekke den totale informasjonsberedskapen i en krisesituasjon i samråd med 
kriseledelsen:

▪ Informere berørte og pårørende / varsle ved for eksempel behov for evakuering

▪ Informere kommunens ansatte (spesielt de som har behov for oppdatert kunnskap, særlig 
med tanke på å informere andre)

▪ Informere mediene

▪ Informere kommunens politikere

▪ Besvare generelle telefonhenvendelser

3.1.4 Rollefordelingen i informasjonstjenesten

Informasjonsleder

▪ Inngår i kriseledelsen og deltar i kriseledelsens møter

▪ Sørger for informasjonsflyt til øvrige operative 

▪ Avklarer hva som til enhver tid kan / skal kommuniseres ut

▪ Etablerer pressesenter og leder eventuelle pressekonferanser

▪ Organiserer og informerer kommunens kommunikasjonsgruppe
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▪ Har hovedansvaret for at kommunens nettsider er oppdaterte

▪ Har hovedansvar for nettbasert kommunikasjon / informasjon

▪ Har hovedansvar for medieovervåking (se 3.1.8 Medieovervåking)

▪ Støtter berørt etat / avdeling / virksomhet ved mindre hendelser

Nestleder for kommunens informasjonsgruppe

▪ Er stedfortreder for informasjonsleder i dennes fravær

▪ Har hovedansvar for generell telefonsvarertjeneste

▪ Organiserer og informerer de som betjener sentralbordet

▪ Sørger for at teleforsvarertjenesten er kvalitetssikret og tilstrekkelig (kapasitet)

▪ Sørger for at kommunens nettsider er oppdaterte

▪ Støtter berørt etat / avdeling / virksomhet ved mindre hendelser

Kommunens kommunikasjonsgruppe

Kommunens kommunikasjons- / informasjonsgruppe består av leder og nestleder, og en 
kommunikasjons- / informasjonsstab.

Forsterkning av kommunens kommunikasjonsgruppe

Ved fravær og / eller ved kriser av stort omfang, kan det bli nødvendig å forsterke 
kommunens kommunikasjonsgruppe. Kommunen har lister med personell som kan forsterke 
tjenesten i påkommende tilfeller.
I samspillet med Fylkesmannen og nabokommuner brukes krisestøtteverktøyet CIM. 

Liaison-ordning hos LRS

For å sikre god informasjonsflyt mellom LRS og kommunens kriseledelse, har kommunen en 
liaison-ordning med en representant som fysisk er tilstede i / nær LRS i situasjoner som har et 
slikt omfang at LRS og kommunal kriseledelse opprettes.

3.1.5 Budskap

Alt informasjonsarbeid skal skje i samråd med rådmann og ordfører, og evt. LRS.  
Informasjon som går ut fra kommunen skal kvalitetssikres for å unngå feilinformasjon og / 
eller misforståelser.

Det er i all hovedsak LRS som i akuttfasen uttaler seg om situasjonen på skadestedet, 
skadeomfang og personskader / omkomne.  Det er også LRS som evt. gir mediene tilgang til 
skadestedet.  Det må avklares mellom kommunen og LRS hva som for eksempel skal kunne 
avbildes osv.
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Kommunens informasjonsansvar består først og fremst i å ivareta innbyggerne slik at skadene 
ikke blir større enn nødvendig, og slik at det ikke oppstår unødig frykt, panikk og / eller kaos.

Det vil normalt være ordfører som er kommunens ansikt utad også i krisesituasjoner.

Budskap i krisesituasjoner skal ha følgende prioritering:

1) Liv og helse

2) Miljø

3) Materielle verdier

3.1.6 Informasjonsmal

Følgende informasjonsmal skal være til hjelp slik at informasjon blir mest mulig strukturert 
og presis, og at ukontrollert informasjonsspredning unngås.

Informasjonsmal
Vær varsom!  
Ingen spekulasjoner i mulige årsaksforhold og / eller skyldspørsmål, ingen bekreftelse på 
navn, skadetall eller lignende før pårørende er varslet og form / tidspunkt er avklart med 
ansvarlig politimyndighet.
Det må skilles mellom varsling til kriseledelse og all annen informasjon!

Krisen består i:
Definisjon av hendelse / situasjon:
Sted:
Klokkeslett:

Akutt hendelse:
Krise under utvikling:
Hva skjer?
Antall personer som er berørt:
Omfang av informasjonsbehov:
Hvem er rammet?
Hvem er engasjert i arbeidet?
Hvordan er arbeidet organisert?
Hva har skjedd siden ulykken skjedde?
Hva er blitt gjort siste…..
Hva vil bli gjort?
Fagpersoner må gi uttalelser i forhold til fagrelaterte spørsmål.  Fra kommunens side 
skal slike uttalelser eksternt kun gis av kommunalsjefer, brannsjef, eller den de 
bemyndiger innen sine ansvarsfelt.

3.1.7 Medier, kanaler og virkemidler
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Ved kriser er kommunens hovedkanaler ut mot innbyggerne de samme som ellers:

 Telefon / svartjeneste ved sentralbordet
 Internett / kommunens ordinære nettsted 
 Telebaserte område-/gruppevarslinger (Gemini varsling eller tilsvarende).

I hovedsak skal all informasjonsformidling skje ved at meldinger legges ut på Internett, og da 
fortrinnsvis på kommunens ordinære nettsted, i tillegg til alle andre varslingssmetoder.  
Facebook brukes av svært mange mennesker, og kan vurderes som et supplement. Det må 
oppgis telefonnumre for publikumskontakt (kommunens sentralbord) og mediekontakt.

Alle telefonhenvendelser styres til / via / gjennom kommunens sentralbord, som da evt. 
forsterkes med ekstra personell ved ekstra store hendelser.

Det er viktig at innbyggerne i størst mulig grad kan betjene seg selv via kommunens 
nettløsninger og at flest mulig kan få enkle svar på sine spørsmål når de henvender seg til 
servicetorget.  Slik vil kommunens ressurser frigjøres til å ivareta koordinering, 
beslutningstaking og fagbaserte oppgaver.
Dette betinger stadig oppdaterte nettsider og velinformerte medarbeidere på sentralbordet.

Andre varslingsmetoder som kan benyttes etter behov er:

▪ SMS-varsling
▪ Telefonvarsling
▪ E-post
▪ Massemedier (radio, TV, aviser)

I helt spesielle situasjoner kan også følgende varslingsmetoder benyttes:
(Telefon, Internett, radio og TV kan være satt ut av drift)

▪ Sivilforsvarets tyfoner (”Viktig melding – lytt på radio”)
▪ Høyttalerbiler 
▪ Husbesøk / dør-til-dør-aksjoner
▪ Informasjonsmøter
▪ Brosjyrer og løpesedler delt ut på sentrale steder og i private postkasser
▪ Plakatoppslag

Varsling via radio

Ved kriser av en viss størrelse, kan NRK og nærradioene pålegges å samarbeide med 
myndighetene (nasjonal avtale).  Dette er begge parter inneforstått med.

For Sauherad kommune gjelder dette i første rekke NRK Telemark og Radio Midt-Telemark.



Oppdatert 08/08/13 ØSH

29

Mottak av presse / pressekonferanser

For å skjerme kriseledelsen og driften i kommunen, er det ønskelig å lokalisere mottak av 
presse på et sted utenfor kommunehuset.  Lokalisering av pressesenter vil i praksis ofte bli 
koordinert / bestemt av politiet, men som utgangspunkt har kommunen definert at det ved 
ekstraordinære hendelser der dette er nødvendig opprettes et pressesenter i Årnes kafeterias
lokaler.
Det eksisterer en samarbeidsavtale med Årnes kafeteria om dette (2013).

Nødvendige fasiliteter:

▪ Påloggingsmuligheter for trådløst Internett
▪ Tilstrekkelig strømforsyning (teknisk utstyr, lading osv.)
▪ Tilgang til TV / opptaksmuligheter, radio, telefon 

Pressekonferanser holdes i Årnes kafeteria. Intervjuer, samtaler med fagpersonell osv. skal 
skje i pressesenteret og koordineres av informasjonsleder.

3.1.8 Medieovervåking

Målet med medieovervåking er å fange opp feilinformasjon og rykter, slik at kommunen kan 
korrigere og gi et riktigere bilde.  Avhengig av omfanget må det settes av egne medarbeidere 
til dette arbeidet.  Arbeidet er å overvåke omtalen i mediene TV og radio, men også Internett 
(inkl. sosiale medier).  Dette må sees i sammenheng med det arbeidet kommunen selv gjør på 
Internett (inkl. sosiale medier).

3.1.9 Opptreden i medier

Tenk igjennom budskapet i forkant og formuler det skriftlig.

Rekkefølgen / prioriteringen er:

1) Mennesker / dyr / empati
2) Miljø
3) Materielle verdier
4) Hva kommunen (andre) gjør for å løse / bedre situasjonen
5) Hvordan andre (innbyggerne) skal / bør forholde seg i situasjonen

Generelle tips:

Vær raskt ute med informasjon.  Det forhindrer spredning av rykter og falsk informasjon.

Ikke bruk ”ingen kommentar”; det er utdatert, nedlatende og ingen god tillitsbygger.  Vær 
ærlig og åpen, og gi en begrunnelse på hvorfor kommunen ikke kan kommentere noe spesifikt 
i en krise (ikke tilgjengelig informasjon, etterforskning osv.).

Før medielogg: kommunens kontakt med medier (navn på journalist, navn på medium, 
mobilnummer, e-postadresse, tidspunkt for kontakt, tema)
Avtaler med mediene skal holdes.  Alle medier skal behandles likt, store som små.
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Kommunen kan / skal ikke la seg presse av medienes tidspress / deadline!

Ikke informer mediene før evt. pårørende er informert! 

For store direktesendte pressekonferanser på TV hvor det ikke er mulighet for 
simultanteksting, kan det være en god idé å bruke simultan døvetolk.

Spesielt tips:  

Se Premier (ordfører) Anna Blighs (Queensland, New South Wales, Australia) forbilledlige 
presseopptredener og informasjonsarbeid under syklon Yasi i 2010.  Hennes evne til å utstråle 
autoritet, kunnskap og empati ble legendarisk under ekstremværet som herjet i Sør-øst-
Australia det året.  Hun var raskt ute med nyttig informasjon og holdt pressekonferanser 
annenhver time så lenge hun kunne før hun selv måtte gå i dekning.  På de direktesendte 
pressekonferansene sine hadde hun med seg representanter for politiet og forsvaret, samt 
døvetolker.  Det hun selv ikke kunne svare på (detaljer), fikk hun hjelp til av sine 
representanter fra politiet og forsvaret.  Hun tar også et oppgjør med rykter og 
feilinformasjon.  Det finnes flere opptak av pressekonferansene hennes på YouTube.  ”WE 
ARE QUEENSLANDERS”-sekvensen er på høyde med Kennedys ”Ich bin ein Berliner”;
informasjon og empati (følelser) i skjønn forening:

http://www.youtube.com/watch?v=l8b18Cv2cFE
  
Her er det mye læring å hente for kommunens informasjonsgruppe. 

3.2 Evakueringsplan

I noen situasjoner må kommunen flytte personer fra et farlig til et trygt område.  Ofte skyldes 
dette at det er for farlig å oppholde seg i et område (eksplosjon, brann, ras, skred, lekkasje av 
farlige stoffer osv.), eller fordi det ikke er mulig å forsyne dem med vann og strøm der de er.  
Det kan også være at deres tilstedeværelse i et område forstyrrer eller vanskeliggjør et 
redningsarbeid som pågår.

Evakuering av personer fra et skadeområde / utsatt område i kommunen til et annet område i 
eller utenfor kommunen iverksettes og ledes av politiet / LRS.  LRS varsler kriseledelsen i 
kommunen som igjen varsler støtteapparatet for evakuering.

I en krigssituasjon kan også Fylkesmannen iverksette evakuering.

Oppgaven til kommunens støtteapparat er først og fremst å sørge for registrering av de 
evakuerte og ellers bistå politiet og LRS i evakueringsarbeidet (transport, innkvartering, mat)

3.2.1 Organisering av evakueringsarbeidet

Støtteapparatet (EPS) ledes av Kommunalsjef 3 og består for øvrig av personell innen 
skolesektor. Bemanning av roller og personell til oppgaver angitt nedenfor utpekes av 
rådmannen. 

Ved evakuering etableres mottakssentral / EPS på Norsjø hotell.  
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Det eksisterer en samarbeidsavtale mellom kommunen og Norsjø hotell om dette (2010).
Alternativ lokalisering er Bø hotell. Ved EPS for flere kommuner, må kommunene samordne 
sine løsninger og disponering av lokaler.  

3.2.2 Oppgavene til kommunens støtteapparat for evakuering

▪ Sammen med LRS skal kommunens støtteapparat for evakuering skaffe til veie nødvendig 
transport fra skadested / omgivelser til mottakssentral(er) og evt. videre til innkvartering.

▪ Varsle mottakssted og etablere mottaksapparat på en av mottakssentralene (eller begge).

▪ Samle og registrere alle evakuerte, hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på 
egenhånd, hvem som velger å bo hos familie / venner, osv.

▪ Sørge for mat og drikke til de evakuerte.

▪ Hvis mulig, aktivisere de evakuerte (spesielt barn).

▪ Innkalle aktuelle støttespillere for forlegning og forpleining.

▪ Innkalle kommunens psykososiale støtteteam og nødvendige støttespillere for 
omsorgsfunksjoner ved behov.

▪ Kommunens støtteapparat for evakuering samarbeider nært med kriseledelsen og LRS.

Tips:

▪ Evakueringsledelsen må disponere et avskjermet kontor, men det må samtidig være sentralt 
beliggende i mottakssentralen.

▪ Inn- og utregistrering må ligge fysisk adskilt fra hverandre, og de må være tydelig merket.  
Det må ikke være mulig å ankomme eller forlate mottakssentralen uten å bli registrert.  
Regnestykket over personer som er evakuert, ankommet og avreist er veldig viktig.

▪ Det er også veldig viktig å kategorisere de evakuerte.  Det skaper fort uro om urolige 
personer blandes med rolige, om familier splittes osv.  Personen som skal sørge for 
kommunikasjon mellom de evakuerte på innsiden og deres pårørende og familier på utsiden, 
har en viktig jobb med å hjelpe til med kategoriseringen og å melde ifra til innregistrering om 
”feil” som er begått i så måte.

▪ Ved evakueringer, husk vakthold ved bygninger / beboelse som fraflyttes!

▪ Sivilforsvaret er en betydelig ressurs ved alt evakueringsarbeid.

MERK: Ved store hendelser nasjonalt eller i fylket, er det ikke sikkert at Sivilforsvaret kan 
prioritere Sauherad.
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3.2.3 Arbeidsoppgaver og rollefordeling under evakuering

Roller Oppgaver Merknader
Ordensvakter utenfor 

mottakssentral

2 - 4 personer

▪ Veilede evakuerte og vise 
dem til rett sted
▪ Sørge for ro og orden ute
▪ Holde uvedkommende ute, 
inkl. presse

▪ Henvise presse til 
informasjonssenter

Innregistrering

2 personer

▪ Opprette registreringsplass
▪ Registrere alle inn
▪ Vise de registrerte til 
avsatte rom

▪ Det er viktig å kategorisere 
de evakuerte og henvise dem 
til riktig sted. Sammen-
blanding av evakuerte skaper 
uro.

Utregistrering

2 personer

▪ Opprette registreringsplass
▪ Registrere alle som forlater 
mottakssentralen

Ordensvakter inne

2 – 4 personer

▪ Sørge for ro og orden inne i 
mottakssentralen

▪ Politiet vil ha liaison-
personell tilstede ved EPS!

Tilretteleggere

2 personer

▪ Tilrettelegge lokalene som 
skal brukes av de evakuerte
▪ Klarlegge behovet for 
ressurser utenifra: mat, 
transport, annet utstyr

Bistand og omsorg

4 - 6 personer

▪ Ivareta evakuerte som har 
behov for bistand og omsorg
▪ Vurdere behov for 
ytterligere og ekstern bistand

▪ Gi evakueringsledelsen 
fortløpende status for de 
evakuerte
▪ Være tidlig ute med behov 
for ytterligere ressurser
▪ Informere innregistrering 
dersom feil innregistrering 
har skjedd

Loggfører

1 person + reserve

▪ Loggføre alle formelle 
henvendelser og avgjørelser / 
beslutninger

▪ Det er viktig å dokumentere 
alle hendelser
▪ Loggen er også viktig for 
evalueringen etter katastrofen 
/ øvelsen

Kommunikasjon

1 person + reserve

▪ Sørge for kommunikasjon 
mellom evakuerte og 
pårørende, familie osv.

▪ Gi fortløpende 
kommunikasjon begge veier

Observatør

1 person + reserve

▪ Observere under hele 
evakueringen

▪ Gi evakueringsledelsen råd 
under evakueringen
▪ Skrive rapport om 
evakueringen til ledelsen
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4. Varslingslister

4.1 Kriseledelse Sauherad kommune (Oppdatert pr. xx.xx.xx)  (MÅ OPPDATERES!!!)

Navn Funksjon Telefonnumre
Hans Sundsvalen Ordfører / talsperson 35957010 / 91120179
Wenche K. Akkerhaugen Varaordfører / talsperson 2
Hans Erik Utne Rådmann / Operativ leder 35957011 / 97030441
Mona Slaaen Kommunalsjef 1 / Operativ nestleder
Joar Sættem Kommunalsjef 2 / Beredskapsleder
Thorleif Høgstad Leder 1 / Stedfortreder Komm.sjef 2
Xxxx Xxxxxxx Leder Evakuering
Xxxx Xxxxxxx Nestleder Evakuering
Monika Bø Kommunalsjef 3 / Leder EPS 35957004 / 95471031
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx / Nestleder EPS
Svein Taranrød Stabsleder 1 / Informasjonsleder 35957012 / 91112054
Xxxx Xxxxxxx Nestleder Informasjonsgruppe
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx / Ansvarlig loggføring
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx / Nestleder loggføring

4.2 Fagpersonell

Navn Funksjon Telefonnumre

4.3 Informasjonsgruppe / sentralbordet Sauherad kommune

Navn Funksjon Telefonnumre
Svein Taranrød Informasjonsleder 35957012 / 91112054

Nestleder informasjonsgruppe
Anne Marie Jensen Sekretær / infogruppe 35957002/91746897 (arbeid/privat)
Ole Arnfinn Hagen Sekretær / infogruppe 35957036 / xxxxxxxx

xx / infogruppe 35957016 / xxxxxxxx
Torhild Langåsdalen Førstesekretær / infogruppe 35957014/95079040 (arbeid/privat)
Arnhild H. Carlsen Konsulent / infogruppe 35957003/91805677(arbeid/privat)

4.4 Ledelse og mannskaper evakuering

4.5 Ledelse og mannskaper EPS (Oppdatert pr. xx.xx.xx)

Navn Funksjon Telefonnumre
Monika Bø Leder EPS 35957004 / 94139514

Xxxx Xxxxxx Nestleder EPS xxxxxxxx / xxxxxxxx
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4.6 Kommunens støtteapparat for mennesker i krise (”Kriseteamet”)
Oppdatert pr. 10.07.13

Navn Funksjon Telefonnumre
Kristine V. H. 

Hellstad
Leder kriseteam

Vernepleier
35957180 / 97042933 (arbeid)
35956003 / 92606530 (privat)

Heidi S. S. Berge Familieveileder 35957120 / 94831650 (arbeid)
35950205 / 48271860 (privat)

Nina Søråsdekkan Barnevern 35957150 / 90683718 (arbeid)
35957549 / 97658375 (privat)

Sverre Blaasvær Lege 35957100 (arbeid)
35958557 / 99106506 (privat)

Sigrid Dahl Lensmannkvinne 35061810 / 48231884 (arbeid)

Ivar Solbu Soknediakon 35957082 (arbeid)
35958444 / 93285202 (privat)

Berit Bjørnerud Sokneprest 35957081 (arbeid)
97674660 (privat)

Beredskapstelefon
Aust-Telemark 

prosti
95463232

4.7 Beredskapsrådet

(Skriv her når beredskapsrådet dersom beredskapsråd etableres)



Oppdatert 08/08/13 ØSH

35

5. Ressurslister

5.1 Redningsressurser (En av telefonene pr. ressurs må være vakttelefon / 24t!)

Redningsressurs Kontaktperson Telefon Merknader

5.2 Media (En av telefonene pr. medium må være vakttelefon / 24t!) 

Medium Kontaktperson Telefon / epost Merknader

Nrk.no 03030 03030@nrk.no Nyhetstips
Nrk Østafjells 02345

02345@nrk.no
Betjent kl 05-22

Varden.no Kjell Aulie
976 88 663

03535
redaksjonen@varden.no

Ta.no 35585500
desken@ta.no

Telen.no telen@telen.no
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5.3 Hoteller / overnatting og storkjøkken (En av telefonene må være vakttelefon / 24t!) 

Etablissement Kontaktperson Telefon Merknader

5.4 Busser og tog (En av telefonene pr. transportmiddel må være vakttelefon / 24t!)

Transportmiddel Kontaktperson Telefon Merknader
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5.5 Anleggsmaskiner og kraner (En av telefonene pr. firma må være vakttelefon / 24t!) 

Firma Kontaktperson Telefon Merknader

5.6 Frivillige organisasjoner (En av telefonene pr. org. må være vakttelefon / 24t!) 

Organisasjon Kontaktperson Telefon Merknader
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6. Rapporteringsskjema og logg

www.dsb-cim.no/fmte/sauherad/  er den ordinære rapporteringskanal

6.1 Rapport til Fylkesmannen

Situasjonsrapport fra Sauherad kommune

Dato: Klokkeslett: Side__ av totalt__ sider

Oversikt over situasjonen:
Det skal bare rapporteres om aktuelle punkter, og bare der det er endringer fra siste rapport.

Tiltak som er iverksatt:

Tiltak som er under iverksetting:

Tiltak som vurderes iverksatt:

Etablert kriseledelse / beredskapsråd:
Egen kriseledelse, eventuelle endringer / tilpasninger, eventuelle møter i beredskapsrådet

Andre opplysninger:
Informasjon gitt til innbyggerne / media, spørsmål om økonomi / juridiske forhold, tekniske, 
helse- og sosiale spørsmål, samband, samferdsel, forsyninger, behov osv.
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6.2 Logg for kriseledelsen

Nr. Dato / kl. Hendelse og handling Merknader

Loggen må være tilgjengelig for alle medlemmene i kommunens kriseledelse!
- Evt. må alle i kriseledelsen være flinke til å informere loggfører hele tiden!
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6.3 Oversikt over evakuerte (skjema) (se revidert EPS-plan (2013)

6.4 Logg for mottakssentraler / evakuerte-senter (se revidert EPS-plan (2013)

7. Nedtrapping etter en krisesituasjon

▪ Kommunen (via kriseledelsen) vedtar at krisen er over
▪ Kommunen går tilbake til vanlig drift
▪ Innsatspersonell og pårørende får behandling / støtte i nedtrappingsfasen
  (Senere behandling overtas av primærhelsetjenesten)
▪ Evalueringer (av hendelsen og av gjennomføringen av kriseledelsen)

8. Lenker til nyttig informasjon
(Her skal legges inn relevante lenker som referanser og utvidet informasjon)


