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1 Intensjon 

Beredskapsplanen til Saltdal kommune er utviklet med tanke på hvordan man skal håndtere en 
krise- eller ulykkessituasjon som rammer kommunen og dens innbyggere. 
Det er ikke mulig å forutse alle tenkelige eventualiteter i en krisesituasjon, og de konkrete 
tiltakene som vil være nødvendige, vil avhenge av situasjon og hendelse. 
Beredskapsplanen er en del av det kontinuerlige beredskapsarbeidet til Saltdal kommune, og skal 
revideres hvert år i forbindelse med kriseøvelser eller etter situasjoner hvor planen er tatt i bruk. 
Alle som er involverte i beredskapsarbeidet i kommunen, skal ha et eksemplar av planen. De skal 
også ha gjort seg kjent med hvilke oppgaver ansvar og myndighet de har.  
En oppdatert versjon av planen skal i tillegg alltid være tilgjengelig på kommunens internettside, 
samt i beredskapskassene. 
 
1.1 Overordnet mål 
Kommunen har et lovpålagt ansvar for å ivareta sikkerheten til befolkningen i kommunen.  
Dette innebærer at:  

 Kommunen på best mulig måte skal ta ansvar for alle innbyggere som både direkte og 
indirekte er rammet av situasjonen 

 Kommunen skal støtte opp om krisehåndteringsarbeidet til andre instanser og raskt bidra 
med tilgjengelig informasjon og ressurser 

 all kommunikasjon internt og eksternt skal være så rask, presis og åpen som mulig 
 normal drift skal varetas så langt det lar seg gjøre 

1.1.1 Overordnede prinsipper 
En omfattende krisesituasjon kan deles i to faser: Akuttfase (normalt det første døgnet) og 
driftsfase.  
Denne planen omfatter i hovedsak akuttfasen, der følgende prinsipper gjelder: 

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

 Kommunens oppgave består først og fremst i å: 
o Varsle de som er utsatt for fare og evt deres pårørende 
o Koordinere innsats på systemnivå 
o Forhindre unødig frykt 

 
I driftsfasen tar kommunen med ledelsen og koordinering også på skadested. 

1.1.2  Prinsipper for håndtering av kriser i fred  
Kriser i fred skal håndteres på lavest mulig nivå.  
Ansvaret for iverksetting av nødvendige tiltak, herunder informasjonstiltak, tillegger 
kommunene, fylkeskommunene og den regionale statsforvaltningen. Disse skal i krisesituasjoner 
så langt som råd er opprettholde nødvendige funksjoner og tjenesteytelser overfor befolkningen.  
Krisehåndteringen skjer i henhold til ordinære ansvarsprinsipper, der beslutning om iverksettelse 
av tiltak innen eget ansvarsområde fattes i medhold av myndighet hjemlet i lov etter instruks.  

1.1.3 Behov for samordning i krisesituasjoner  
Krisesituasjoner, enten de rammer enkeltkommuner eller større geografiske områder, kan 
medføre alvorlige forstyrrelser i viktige samfunnsfunksjoner og føre til omfattende materielle 
ødeleggelser.  
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Behovet for samordning av krisehåndteringen kan oppstå når et organ på fylkesnivå eller 
kommune(ne) anmoder om det eller ikke makter å håndtere situasjonen alene. Behovet for 
samordning vil øke jo flere kommuner, etater og nivåer som deltar i krisehåndteringen. 
 
1.2 Hva beredskapsplanen omfatter 
 
Beredskapsplanen omfatter krisesituasjoner både internt i kommunen og eksternt, som har 
konsekvenser for personer med tilknytning til kommunen, eller Saltdal som kommune. 
  
Planen omfatter fire sentrale aspekter ved all krisehåndtering: 

 organisering 
 varsling 
 informasjon og omdømme 
 handlingsplaner ift hendelser 

 
Eksempler på krisescenario som planen skal dekke: 
 
Naturhendelser 

1. Sykdomsutbrudd av epidemisk karakter 
2. Svikt i vann-, strøm og nett tilførsel til kommunen 
3. Ekstremvær med sterk vind, flom og skred 

 
Store ulykker 

4. Større transportulykker 
5. Kjemikalieutslipp eller annen forurensning 
6. Større branner – institusjoner og skogbranner 
7. Større båt og skipsulykker  
8. Atomulykke som berører kommunen 

 
Tilsiktede hendelser 

9. Terrorhandlinger eller andre trusler mot kommunens innbyggere 
 

 
Beredskapsplanen kan også brukes ved andre uventede hendelser eller ulykker. 
Det aller viktigste i en krisesituasjon er å ta vare på menneskene som er rammet, og pårørende av 
disse. I situasjoner der det kan oppstå tvil, er det denne prioriteringen som gjelder: 
 

1. Redde og sikre menneskeliv 
2. Ta vare på pårørende 
3. Sørge for intern og ekstern informasjon 
4. Sikre miljøet mot forurensning 
5. Sikre materielle verdier 

 
 
1.2.1 Hva kjennetegner en krise? 
 
Den vanligste definisjonen av krise er en avvikssituasjon som utvikler seg slik at den 
representerer en alvorlig trussel mot liv og personlig sikkerhet, eller truer kommunen som helhet, 
og som stiller så store krav at kommunens ressurser og rutiner som styrer hverdagen ikke 
strekker til 



7 

 
Noen kjennetegn er felles for mange typer kriser: 
 

 Krisen kommer overraskende 
 Mangel på kontroll 
 Vitale interesser står på spill 
 Mange aktører er involvert 
 Tidspress 
 Sammenbrudd i den regulære beslutningsprosessen  
 Fokus på kortsiktige løsninger 
 Usikkerhet 
 Mangel på informasjon 
 Stor interesse og pågang fra utenforstående og involverte 

 
 
1.2.2 Prinsipper for krisehåndtering 
 
Krisehåndtering kan betegnes som summen av den aktivitet og de tiltak som må iverksettes for å 
sikre liv, helse og materielle verdier, og bringe krisen til opphør. For å kunne løse alle disse 
oppgavene kreves ressurser, kompetanse og en organisering som muliggjør en effektiv 
håndtering av situasjonen, og en rask tilbakestilling til det normale. 

De overordnede prinsippene om ansvar, nærhet og likhet ligger til grunn for sikkerhets- og 
beredskapsarbeid. 

Ansvarsprinsippet innebærer at ledelsen som har ansvar for et (fag-) område i en 
normalsituasjon, også har ansvaret for å håndtere ekstraordinære hendelser på området. 

Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man opererer med til daglig skal være mest mulig lik 
den organisasjon man har under kriser. 

Nærhetsprinsippet innebærer at kriser organisatorisk skal håndteres på et lavest mulig nivå. 

Det vil kunne oppstå kriser som den enkelte enhet ikke kan håndtere alene, og hvor ulike enheter 
og interesser må ses i sammenheng. Behovet for en helhetlig og samordnet krisehåndtering går 
imidlertid ikke på tvers av nevnte prinsipper for krisehåndtering. Kommunens kriseledelse har 
det helhetlige og overordnede ansvar for krisehåndteringen i kommunen. 

1.3 Forebygging 
 

Kommunen har ansvar for å sørge for at befolkningen i kommunen så langt det er mulig, 
beskyttes mot hendelser og uheldige belastninger. Det er derfor viktig at det i størst mulig grad er 
fokus på å forbygge hendelser gjennom omfattende ROS arbeid på alle nivå i kommunen.  
I tillegg er det viktig at kommunen legger til rette for gode varslingsmuligheter som kan fange 
opp eventuell avvik eller mistanker om avvik både når det gjelder mulige hendelser og trusler. 
Hvor alle kan varsle hvis det er noe de mener ikke er som det bør være. 
 
Med den enorme betydningen og omfanget som sosiale medier har fått i den norske 
befolkningen, er det også viktig at kommunen aktivt overvåker disse mediene for å kunne fange 
opp eventuell negativ omtale eller trusler mot kommunen.  
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2 Varsling 

2.1 Ved hendelser – krisesituasjoner i kommunen 
Føringer for varsling av nødetater, kriseledelse, ansatte og innbyggerne fremgår av Varslingsplan 
og Handlingsplan for krisehåndtering, som er delplaner til Beredskapsplanen. 
 
I en nødssituasjon varsles:  
 

Brann     110 
Politi      112 
Medisinsk nødhjelp   113 

 
Det er nok å ringe ett av disse numrene, siden disse har en intern trekantvarsling ved hendelser. 
 
Etter at nødetatene er varslet, varsles kriseledelsen på kommunens nødnummer som er 
operativt hele døgnet: 

2.2 Varsling og etablering av kriseledelse 
 

Ved større kriser eller uønskede hendelser (jfr kommunens ROS-analyse) skal den kommunale 
kriseledelsen varsles. Enhver ansatt som får kjennskap til en krise eller uønsket hendelse, skal 
varsle nødetatene og så kriseledelsen, og utøve nødvendig bistand for å redde liv og begrense 
skaden.  
 
Alle medlemmer i kriseledelsen må være forberedt på å bli kontaktet av nødetater eller andre ifm en krisesituasjon og ivareta videre varsling iht 
Varslingsplanen, men vanligvis er det likevel øverste leder i kriseledelsen som tar ansvar for å sammenkalle kriseledelsen. 
 
2.3 Oversikt over rutiner for varsling og etablering av kommunens kriseledelse 
 

Hendelse
Krisesituasjon

Varsling kriseledelse
xxx xx xxx

Ikke iverksetting av 
beredskapsplan

Iverksetting av 
beredskapsplan

Etablering av 
kriseledelse

Varsling Nødetater
110-112-113
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2.4 Ved hendelser -krisesituasjoner utenlands eller andre deler av landet som rammer 
kommunen 

I utlandet er det vedkommende lands politi og hjelpeapparat som har det direkte ansvar for 
norske borgere som involveres i en ulykke. Norsk utenrikstjeneste og Kriminalpolitisentralen i 
Oslo har kontakt med de utenlandske myndigheter, og kontakt med disse igjen etableres gjennom 
lokalt politi hjemme. 
 
Ved ulykker i utlandet stilles det særlig store krav til kommunens egen beredskap - både når det 
gjelder organisering, informasjon og omsorg. Det kan også være avgjørende hvorvidt det er blitt 
gjort et tilfredsstillende forarbeid. Handlingsplan for krisehåndtering vil være førende for dette 
arbeidet. 
 
Den interne varslingen av kriseledelsen vil være lik som ved hendelser – krisesituasjoner i  
kommunen. 
 

2.5 Varsling av pårørende 
Ved dødsfall eller alvorlig skader skal varsling av pårørende ivaretas av: 
 

 Dødsfall – Politiet – her benytter politiet seg ofte av en stedlig prest eller andre hvis 
mulig. 

 Alvorlig skadde, innlagt på sykehus – Sykehuset 

Mindre/ingen skader, trenger ikke legebehandling – enten personen selv, eller kommunen etter 
avtale med personen det gjelder. 
 
 
3 Organisering og ansvar 

3.1 Kriseledelsen i Saltdal kommune 
Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordfører/rådmann beslutte av det skal etableres 
kriseledelse i kommunen. Kriseledelsen skal i utgangspunktet kun bestå av personer ansatt i 
kommunen, men ved behov kan eksterne aktører bistå i kriseledelsen. Den kommunale 
kriseledelsen er en overordnet funksjon, og kriseledelsen skal sådan ikke delta på skadestedet. 
 
Kriseledelsen vil være den som i øyeblikket har det overordnete kommunale ansvaret for å lede 
krisen. I akuttfasen vil det være ansvarlig på stedet som har ansvaret, til evt nødetatene er på 
plass. 
 
Formelt har ordfører og rådmann, det øverste ansvar for kommunens håndtering av alvorlige 
kriser, og rådmann har overordnet myndighet og ansvar for kommunens beredskap, herunder 
ledelse av krisehåndteringen i kommunen i en krisesituasjon. Ordføreren er kriseledelsens 
talsperson overfor publikum og media. 
 
Hvert enkelt medlem i kriseledelsen har ansvaret for å iverksette sine tiltak, slik de er beskrevet 
under kriseledelsens oppgaver og Handlingsplaner ift hendelser – krisesituasjoner. 
Varslingsliste for kriseledelsen fremgår av Varslingsplan for kriseledelsen som er en delplan i 
Beredskapsplanen.  
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Varslingsliste for kontaktpersoner i ulike sektorer og institusjoner fremgår av samme 
varslingsplan. 
 

3.2 Fullmakt for kriseledelsen 
Kommunestyret delegerer følgende fullmakter til kommunal kriseledelse (i fredstid), jfr. vedtak i 
sak ___.  
 
I krisesituasjoner, i hht. til vedtatt kriseplan, har rådmannen følgende fullmakter: 

I rådmannens fravær delegeres fullmakter videre (i prioritert rekkefølge) til rådmannens 
stedfortreder: 

 
 Disponere inntil kr 1 000 000 for å besørge nødvendig hjelp til kriserammede til 

forpleining, skadebegrensning, og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og 
miljø. Yte 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 m.m. 

 Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 
 Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. 

 
Rammebeløpet ovenfor kan i samråd med ordføreren overskrides ved påtrengende behov, og 
bevilgende folkevalgte organ ikke kan sammenkalles. 

3.3 Organisering av kriseledelsen 
Funksjon Hvem Stedfortreder 
Leder for kriseledelsen Rådmann K.leder teknisk 

Informasjon-/mediekontakt Ordfører Varaordfører 

Loggfører og personellansvarlig Organisasjonsrådgi
ver 

H/R-sjef 

Drifts- og ressursansvarlig K.leder Teknisk V.leder PLUT 

HMS-ansvarlig  K.leder HO V.leder helse 

Ressursansvarlig personell K.leder O/K V.leder kultur 

 
Beredskapsledelse innen den enkelte sektor og fagområde, skal fremgå av beredskapsplanene for 
de ulike sektorene og institusjonene. 
Ved sykdom eller annet fravær skal hvert enkelt medlem i kriseledelsen sørge for at det til enhver 
tid er oppnevnt en stedfortreder med nødvendig kunnskap, ansvar og myndighet. 
Det samme gjelder underordnede ledelsesfunksjoner med ansvar i beredskapssammenheng. 
 
Beredskapsmedarbeidere 
Funksjon Hvem Stedfortreder 
Informasjonsmedarbeider Leder Servicekontoret En fra servicekontoret 
IKT-ansvarlig IKT konsulent  
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3.3.1 Sted for etablering av kriseledelsen – beredskaps rom 
 
Kriseledelsens beredskapsrom:  Formannskapssalen 
Alternativt beredskapsrom:  Sykehjem 
Medierom:    Kjellerlokalet 
 
Kriseledelsen etablerer og bemanner beredskapsrommene, men vil også kunne etablere seg andre 
steder, hvis dette skulle være mer hensiktsmessig ift eksempelvis samarbeid med politi eller 
andre.  

3.3.2 Beredskapskasser 
 
Ansvar 
IKT ansvarlig har ansvaret for at telefoner og PC’er som tilhører kriseledelsen til enhver tid er 
oppdaterte med programvare og tilleggsutstyr. 
Loggfører/personelansvarlig har ansvaret for at oppdaterte beredskapsplaner og forbruksmateriell 
ligger klar til bruk i kassene 
Kommunalleder Tekniske tjenester har ansvar for at kart over kommunen og kart og 
plantegninger over kommunens bygg ligger klart til bruk i kassene. 
 
 
Plassering 
Kassene skal være plassert i kriseledelsens beredskapsrom og alternative beredskapsrom. 
 
Innhold i hver kasse: 
3 komplette Beredskapsplaner for kommunen med alle vedlegg (vann og kraft også) 
Beredskapsplaner for Helse og omsorg, skoler og barnehager 
Beredskapsplaner for eksterne bedrifter?  
Kart over kommunen og kommunens bygg (plantegninger) 
Laminerte skilt til pårørendesenter, evakueringssenter og mediesenter (4 av hver) + piler 
10 eksemplarer av alle loggmalene 
Skrivesaker, stiftemaskin, tape, skriveblokker, perm med skilleark, hullemaskin, 
whiteboardtusjer 
Kvitteringslister for oppdatering av beredskapskasse. 
Logger – registreringslister 
Bruksanvisninger til teknisk utstyr 

3.3.3 Alternativt samband ved strøm og nettutfall 
Satellitt telefon lokalisert hos IKT avdeling 
Radiosamband HV/Sivilforsvaret/andre/nødnett 
 

3.3.4 Kriseledelsens oppgaver 
 Skaffe seg oversikt over situasjonen og iverksette nødvendige tiltak fortløpende for å 

hindre skader på personer og materielle verdier 
 Etablere kontakt med Lokal redningssentral(LRS)/politiet, 02800  
 Bistå nødetatene mtp lister over berørt personell, kart over områdene, kommunens bygg 

og institusjoner, og evt andre oppdukkende ting 
 Prioritere kommunens egne ressurser og holde oversikt over personell 
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 Sørge for varsling av innbyggerne i kommunen ved behov  
 Sørge for å informere og samarbeide med alle berørte parter i og utenfor kommunen 
 Informere media fortløpende ved henvendelser, annonsere pressekonferanser, legge ut 

informasjon på web fortløpende, og sørge for at befolkningen får nødvendig informasjon 
om situasjonen 

 Opprette og bemanne beredskapstelefon, pårørende telefon, og media telefon i samråd 
med politiet 

 Yte bistand og organisere evakuering, samt sørge for ivaretakelse av evakuert personell 
og redningsmannskaper 

 Opprette og bemanne evakueringssenter og pårørendesenter i samråd med politiet 
 Vurdere behovet for krisepsykiatri og evt sørge for tilbud om dette  
 Sørge for opprydding av skadested og yte innsats for å beskytte natur- og kulturmiljø 
 Loggføre alle hendelser og tiltak  
 Sikre strøm- og vannforsyning 
 Sikre kommunikasjonslinjer inn- og ut av kommunen 
 Gjennomføre rasjonering- eller reguleringstiltak 
 Avgi periodiske rapporter om situasjonen til Fylkesmannen i Nordland, se rapport til 

Fylkesmann 

3.3.5 Instanser kriseledelsen etablerer kontakt med 
 Lokal redningssentral (LRS, tlf 02800) 
 Fylkesmannen i Nordland beredskapskontor 
 Eventuelt kriseledelsen i nabokommuner ved behov for assistanse eller ved en felles 

hendelse 
 

3.3.6 Hovedoppgaver for den kommunale kriseledelse  
 
Ordfører: 

 Gjennomføre pressekonferanser/-pressemeldinger 
 Uttale seg på vegne av kommunen med vekt på «empati» betydninger for liv og helse 
 Varaordføreren erstatter ordføreren i kriseledelsen dersom detter er nødvendig 

 
Rådmann: 

 Lede kriseledelsen 
 Ta beslutninger i samarbeid med kriseledelsen 
 Delta i utformingen av pressemeldinger 
 Ivareta de ansatte 
 Sørge for utsendelse av varsel og informasjon til innbyggerne og berørte 
 Holde kontakten med LRS, Fylkesmann og andre eksterne samarbeidspartnere 

 
Loggfører og personellansvarlig: 

 Holde oversikt over disponerte personellressurser – både interne og eksterne 
 Bistå med informasjon fra folkeregister ved behov 
 Sørge for forpleining til kriseledelsen 
 Ha ansvar for at det føres logg og sørge for nødvendig avløsning for kriseledelsen 
 Sørge for opplæring i CIM 
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 Sørge for at det oppdaterte beredskapsplaner og forbruksmateriell i beredskapskassene 
 

Kommunalleder Tekniske tjenester : 
 Følge opp beredskapsplan i driftssektoren 
 Følge opp beredskapsplan bygg 
 Følge opp beredskapsplan vann 
 Ha ansvar for beredskap for forurensning 
 Holde oversikt over tilgjengelige materielle ressurser i kommunen 
 Følge opp beredskapsplaner for havner 
 Holde oversikt over kommunens ROS-analyser  
 Sørge for at det er oppdaterte kart og plantegninger over kommunens bygg i 

beredskapskassene 
 
Kommunalleder helse.- og omsorg: 

 Følge opp beredskapsplaner og evakueringsplaner for sektoren og for alle helse- og 
omsorgs-institusjonene 

 Holde oversikt over alle sykehjem og omsorgsboliger i kommunen 
 Følge opp beredskapsplaner for institusjonene og virksomhetene 
 Sørge for medisinskfaglig kompetanse 
 Opprette evakueringssenter og pårørendesenter ved behov 

 
Kommunalleder oppvekst/kultur: 

 Følge opp beredskapsplaner og evakueringsplaner for sektoren og for alle skoler og 
barnehager 

 Ha system med oversikt over alle elever og barn i skoler og barnehager i kommunen 
 Følge opp beredskapsplaner for alle skoler og barnehager 
 Opprette evakueringssenter og pårørendesenter ved behov 
 Sørge for at det blir kalt inn personellressurser ved behov 

 
Informasjonsmedarbeider: 

 Sørge for nett tilgang til kriseledelsen 
 Følge opp rutiner og legge til rette for varsling via SMS 
 Følge opp rutiner og legge til rette for utarbeidelse av Web informasjon 
 Holde oversikt over og vedlikeholde nødvendig kommunikasjonsutstyr til kriseledelsen 
 Ivareta oppgavene for rollen som informasjonsmedarbeider (se plan for 

krisekommunikasjon) 
 Sørge for at telefoner og PC’er i beredskapskassene til enhver tid er oppdaterte med 

programvare, tilleggsutstyr og kontantkort. 
 
Brannsjef – Salten Brann IKS: 

 Følge opp plan for brannberedskap 
 Holde oversikt over brannressurser 

 
Utover det overnevnte må kriseledelsen utgjøre et team som i fellesskap skal foreta nødvendige 
vurderinger og beslutninger i en krisesituasjon. Det er derfor viktig at teamet er bredt sammensatt 
med forskjellig kompetanse og ansvarsforhold. 
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NB! Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på 
skadestedet. 
 

3.3.7 Ansvarsdeling mot politi og fylkesmann 
Politiet har generelt ansvar for å lede (ledelse her betyr også informasjonsansvar): 

 Søk og redningsaksjoner hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på 
mennesker og tap av store verdier. 

 Saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette. 
 
Kommuner, fylkeskommuner og statlige regionale etater skal innenfor eget ansvars-område sørge 
for nødvendig informasjon til publikum og media.  
Kommunal ledelse må imidlertid være forsiktig med å kommentere hendelser som vil bli 
etterforsket for straffbare handlinger, også om forhold som ikke direkte berører etterforskningen. 
Dersom i tvil, kontakt LRS. 
 
LRS kan i samråd med kommunen overta deler av ansvaret for krisehåndteringen til den 
kommunale kriseledelsen. 
 
Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse for hendelser som strekker seg over lengre 
tid og hvor fare for menneskeliv er lav, eksempelvis ekstreme værforhold. 
Som samordningsansvarlig skal fylkesmannen støtte kommunenes krisehåndtering ved å bidra til 
å avklare spørsmål samt skaffe til veie og videreformidle ekstra ressurser på bakgrunn av 
henvendelser fra kommunene.  
 
Selv om lokal redningssentral trer i funksjon innen at avgrenset område av fylket, vil 
fylkesmannen fortsatt ha samordningsansvar for kommunenes, fylkeskommunens og statlige 
regionale organers krisehåndtering som ikke berøres av redningsaksjonen. 
I følge Kongelig resolusjon av 12.12.97 gir fylkesmannen anledning til, ved større regionale 
kriser, å overføre ansvaret for kriseledelsen fra politimestrene til egen krisestab. 
 
3.4 Evakuering 
Ved behov skal kommunen i samråd med politiet legge til rette for og organisere evakuering av 
personer fra et skadeområde eller utsatt område i kommunen, til et annet område i, eller utenfor 
kommunen.   
Oppgaven til kommunens støtteapparat er først og fremst å sørge for innkvartering og 
ivaretakelse av de evakuerte, og bistå politiet/LRS med evakuerings arbeidet iht evakueringsplan. 
Evakuering gjennomføres i tråd med evakueringsplan for kommunen som er delplan i 
Beredskapsplanen.   
 
3.5 Ivaretakelse av pårørende 
Pårørendesenter etableres i samråd med politiet iht til plan for etablering av pårørendesenter, som 
er delplan i Beredskapsplanen. 

3.6 Nedtrappingsfase – oppfølging etter hendelsen 
 Kriseledelsen vedtar at krisen er over og at kommunen går tilbake til normal drift 
 Kriseledelsen sørger for nødvendig etterbehandling og oppfølging av rammede, 

pårørende, innsatspersonell i en kort nedtrappingsfase. Videre behandling bør overtas av 
primærhelsetjenesten 

 Evaluering av hendelsen og ivaretakelse av denne gjennomføres av kriseledelsen 
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3.7 Eksterne samarbeidsparter 
Oversikt over eksterne samarbeidsparter og varsling av disse, fremgår av Varslingsplan. 
 
 
4 Opplæring og oppfølging av medlemmer i kriseledelsen 
 
4.1 Opplæring og øvelser 
Rådmannen har ansvar for at det gjennomføres opplæring av medlemmene i kriseledelsen ift 
håndtering av kriser. Videre har det enkelte medlem i kriseledelsen ansvar for å holde seg ajour 
med ny utvikling innen områdene som de er ansvarlig for. 
Kriseledelsen skal gjennomføre årlig samling mtp opplæring.  
 
Eksempel på opplæring og kan være: 

 Beredskapsledelse 
 Pårørende-/ personalhåndtering 
 Mediehåndtering  
 Trusselsituasjoner 
 Samkjøring med nødetatene, hvem gjør hva, og hvordan. 

 
Det skal i tillegg gjennomføres minimum en øvelse hvert år, som bør gjennomføres med eksterne 
samarbeidspartnere for å kunne øve på samarbeidet som skal finne sted i en krisesituasjon. Dette 
for å skape trygghet og felles metodikk i håndteringen av krisesituasjoner. Målet er å forbedre og 
justere krisehåndteringa til kommunen, og avdekke eventuelle avvik i kommunens eksisterende 
planverk, som revideres ift dette. Slik at denne er i samsvar med nødetatenes og andre 
samarbeidspartneres gjeldende planverk, ansvarsområder og rutiner. 
 
4.2 Debrifing av krisepersonell 
 
Kriseledelsen har ansvar for å vurdere den totale belastningen som krisepersonell utsettes for under 
en pågående kriseaksjon.  På bakgrunn av dette har kriseledelsen ansvar for at det settes i verk 
målrettede tiltak for å unngå senskader hos de personer som har deltatt.  Dette ved å påse at alle 
får tilbud om debrifing etter aktiv innsats 
 
Ved større kriseaksjoner skal det arrangeres formelle debrifinger, der alle som har vært involvert 
har møterett og – plikt. Debrifingen arrangeres av kriseledelsen og ledes av kyndig medisinsk 
og/eller psykiatrisk ekspertise. 
 
 
5 Revisjon av beredskapsplan og ivaretakelse av informasjon og evalueringer 
 
Rådmannen har et overordnet ansvar for at beredskapsplanen i kommunen 
oppdateres og revideres årlig, på bakgrunn av erfaringene som er gjort før, under og etter en 
hendelse eller øvelse. Oppdatering av varslingslister gjøres kontinuerlig ift evt endringer. 
Målet er å ha en beredskapsplan som til enhver tid er et best mulig verktøy for å ivareta de 
krisesituasjoner som kommunen kan bli berørt av. 
Rådmannen er ansvarlig for at all relevant informasjon, logger og evalueringer som er samlet inn 
i beredskapsperioden, blir systematisert og arkivert på en forsvarlig måte. 
Det gjelder spesielt dokumentasjon som har verdi i ettertid for å kartlegge hendelsesforløp og 
tiltak som er iverksatt, spesielt mtp eventuelle erstatningssaker eller for å dokumentere kostnader. 
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6 Plan for krisekommunikasjon og befolkningsvarsling 

6.1 Intensjon 
 

Kommunen har utviklet en generell Kommunikasjonsstrategi med pressereglement og 
retningslinjer for bruk av sosiale medier. I en krise vil det være behov for ytterligere 
retningslinjer rettet mot håndtering av kriser. Med bakgrunn i dette er denne 
Krisekommunikasjonsplanen til Saltdal kommune er utviklet med tanke på å formidle 
tilstrekkelig, veloverveid og koordinert informasjon til alle berørte parter før, under og etter en 
krise. Planen skal i tillegg bidra til å skape arbeidsro for kriseledelsen i kommunen, slik at 
normalisering av situasjonen/driften raskest mulig etter krisen kan ivaretas. 

Sentralt i krisehåndtering av de aller fleste hendelser er krisekommunikasjon, og noe av det 
viktigste i krisekommunikasjonsplanen er mediehåndtering. Virksomhetens kommunikasjon med 
omverdenen under krisen er en av de viktigste suksessfaktorer.  

En annen del av krisekommunikasjonen er virksomhetens interne informasjon. Informasjon til 
pårørende, innbyggerne og andre berørte er også svært viktig, og blir i mange tilfeller ikke 
vektlagt like mye betydning som mediehåndteringen. Denne gruppe skal ikke få informasjon 
gjennom media, men gjennom andre kanaler og direkte kontakt.  

Kort oppsummert kan en si at krisekommunikasjon grovt sett handler om tre ting: 

Før krisen:  Kommunisere for å forhindre kriser og planlegge for kriser som kan oppstå 

Under krisen: Kommunisere med krisens berørte parter og andre interessenter, samt håndtere 
utfordrende saker. 

Etter krisen: Kommunisere for å normalisere situasjonen, gjenreise tillit og omdømme, og lære 
av det som har skjedd. 

6.2 Målsetting med informasjonsarbeidet 
 Kommunen skal bidra til å skape trygghet og sikkerhet gjennom informasjon til berørte, 

pårørende og befolkningen/publikum, for å redusere frykt og uro så mye som mulig  
 

 Kommunen skal bidra til å redusere og avgrense skader på mennesker, miljø og materiell, 
gjennom korrekt og relevant informasjon 

 
 Kommunen skal tilstrebe et godt samarbeid med andre instanser, slik at viktige budskap 

raskt kan nå ut til berørte, pårørende, viktige aktører (ansatte, myndigheter, 
samarbeidspartnere) og befolkningen  

 
 Kommunen skal informere raskt, aktivt og regelmessig for å sikre at målgrupper og 

befolkningen/publikum får korrekt og relevant informasjon og for å unngå myter, rykter og 
feilinformasjon 

 
 Kommunens informasjonsarbeid skal styrke tilliten og omdømmet til kommunen gjennom 

godt og kvalitetssikret informasjonsarbeid i alle faser av krisehåndteringen 
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 Kommunen skal være aktiv overfor mediene slik at virksomheten oppfattes som en relevant 
informasjonskilde, og legge forholdene til rette for et godt samarbeid med mediene under 
krisen 

 
 Kommunen skal følge opp hva som kommer frem gjennom media, korrigere direkte feil og 

være tydelige på hva som er virksomhetens budskap 
 

6.2.1 Prinsipper for krisekommunikasjon 
Krisekommunikasjon er en virksomhets kommunikasjon med egne ansatte, mediene, publikum 
og samarbeidspartnere i alvorlige situasjoner og kriser. Krisekommunikasjon handler om å 
formidle viktige og presise budskap på en mest mulig effektiv måte under et stort tidspress. 
Målet med krisekommunikasjon er både å gi ut viktig informasjon ut, men også å bidra til 
arbeidsro slik at selve krisen kan løses best mulig. 
 
De overordnede prinsipper for god informasjon ligger til grunn for krisekommunikasjons-planen: 
 

 Helhetsprinsippet innebærer at all informasjon som gis fra kommunen i størst mulig grad 
skal samordnes slik at den framstår som helhetlig for mottakeren  

 
 Kommunikasjonsprinsippet innebærer at kommunen i størst mulig grad skal ta hensyn til 

både avsenders og mottakers behov  
 

 Linjeprinsippet innebærer at den som har ansvar for å oppnå resultater på et bestemt 
saksområde også skal ha kontroll over alle ressurser og virkemidler, samt myndighet til å 
bruke dem  

 
 Prinsippet om aktiv informasjon innebærer at kommunen skal drive aktiv informasjons-

virksomhet. Plikt- og rettighetsinformasjon skal prioriteres. I tillegg til at publikum selv 
aktivt må søke informasjon om egne rettigheter og plikter, skal kommunen ta initiativ til å 
gi informasjon før den etterspørres 

 
 Prinsippet om informasjon som lederansvar innebærer at ledelsen er ansvarlig for at 

informasjon blir brukt på en profesjonell og etisk forsvarlig måte i virksomhetens arbeid  
 

6.3 Fare for informasjonskrise 
En informasjonskrise kan oppstå som en isolert krise, men følger ofte i kjølvannet av den 
opprinnelige krisen. Et vesentlig trekk ved informasjonskriser er informasjonsvakuum, som 
oppstår som følge av at virksomheten ikke klarer å etterkomme informasjonsetterspørselen. 
Fravær av fakta gjør at spekulasjoner begynner å dominere nyhetsbildet, og kan føre til myter, 
rykter og feilinformasjon som kan skade både de berørte, kommunen og dens innbyggere, og 
andre aktører som er involverte i krisen. 
 
Det er viktig å være bevisst på det mangfoldet av informasjonskanaler som finnes, og ikke minst 
på hastigheten som informasjonen spres med i dag. Det handler ikke lengre om bare papiraviser, 
radio og TV, men også om sosiale medier, blogger, nettaviser, nett-radio, nett-TV, og ulike 
former for mobiltelefonbaserte kanaler som SMS, MMS, Wap mv.  
Tempo og krav til tilgjengelig har økt. Det samme har mulighetene, både for å spre korrekt 
informasjon og rykter som kan være fjernt fra det som er sant. Utfordringene med de nye 
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mediene er at mange av de ikke er underlagt like tydelig redaktøransvar som ivaretar en korrekt 
og balansert formidling. 
 

6.4 Organisering av informasjonsberedskapen 

6.4.1 Organisering 
Informasjonsansvarlig inngår i kriseledelsen i kommunen iverksetter tiltak kun etter avtale med 
denne. Alle informasjonsmedarbeidere er underlagt informasjonsansvarlig, og utfører sine 
oppgaver i samråd med ham/henne. 
 
Informasjonskontakt – ansvar og oppgaver 
Informasjonsansvarlig skal sammen med rådmann være talspersonen for kommunen, og ha 
følgende oppgaver: 

 Skaffe seg oversikt over situasjonen 
 Sørge for at det kontinuerlig blir innhentet informasjon om den aktuelle situasjonen. 
 Kontrollere og bearbeide informasjon 
 Sørge for overvåking av medier (nettsider, radio og tv, sosiale medier, blogger etc) og 

samarbeidspartneres nettsider  
 Opprette gode forbindelser med media 
 Få ut dekkende og riktig til innbyggere, media og evt andre berørte. 
 Sørge for å holde informasjons-personell i kriseteamet løpende orientert om situasjonen 

 
Informasjonsmedarbeider – ansvar og oppgaver 

 Skaffe seg oversikt over situasjonen 
 Kalle inn nødvendig personell etter avtale med kriseledelsen 
 Sørge for å få kunngjort og distribuert kommunens medietelefonnummer og 

kontakttelefonnummer for pårørende. 
 Sørge for innhenting og bearbeiding av informasjon aktivt. 
 Sørge for å informere og svare på forespørsler overfor eksterne målgrupper etter avtale 

med kriseledelsen. 
 Sørge for bemanning av medietelefon 
 Organisere presseservice, pressemeldinger, pressekonferanser, og mediesenter  
 Opprette, dersom krisen defineres som alvorlig nok, kriseinformasjonsside på 

www.Saltdal.kommune.no samt intranettet.   
 Sørge for overvåking av medier (nettsider, radio og tv, sosiale medier, blogger etc) og 

samarbeidspartneres nettsider  
 Varsle kriseledelsen om viktig informasjon/desinformasjon  
 Sørge for å legge ut oppdatert informasjon om situasjonen på kommunens webside etter 

avtale med kriseledelsen. 
 Føre logg over alle mediekontakter og oppslag.  
 Sørge for tilstrekkelig med utstyr og linjer for intern og ekstern tele- og 

datakommunikasjon 
 Sørge for at utstyr og linjer er operative og ha ansvar for felles datasystem 
 Sørge for at oppdatering og vedlikehold av teknisk utstyr i Beredskapskassene  
 Føre fortløpende logg over iverksatte tiltak 

http://www.tysfjord.kommune.no/
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6.5 Håndtering av media 

6.5.1 Sentrale spørsmål som det må tas stilling til  
De sentrale spørsmål når det gjelder informasjon om en ulykke eller krisesituasjon er: 
 

 Hva informerer vi om? 
 Hva informerer vi ikke om? 
 Hvordan informerer vi?  
 Hvem gjør hva? 

 
Som hovedregel skal politiet eller medieansvarlig være hovedkontaktpunkt mot media. Det er et 
lederansvar å uttale seg offentlig på vegne av kommunen. 
Det er imidlertid ikke kommunens oppgave å informere eksterne om at en ulykke/ dødsfall har 
skjedd. Kommunens oppgave er å forsikre om at politiet har gjort dette, og leder av kriseledelsen 
vurderer i samråd med politiet, når og hvordan informasjonen skal gis. 
 
Som hovedregel skal politiet eller ordfører/rådmann være hovedkontaktpunkt mot media. 
 
Politiet besvarer spørsmål om: 

 Eventuelt omkomne 
 Status på skadde (også egne uttalelser fra sykehus) 
 Frigivelse av navn på forulykket/ skadde 
 Omstendigheter rundt ulykken 
 Årsaksforhold 
 Redningsarbeidet 

 
Berørte/involverte og media lurer på det samme. Forbered deg på spørsmål som: 

 Hva skjedde? 
 Når og hvor? 
 Hvem var involvert? 
 Hvorfor, hva var årsaken?  
 Hvor mye skade har skjedd?  
 Hva skal du gjøre med det? 
 Hvem har skylden?  
 Har dette skjedd før? 
 Hva vil du si til ofrene og deres pårørende? 

 

6.5.2 Nyttige tips i forhold til håndtering av medier 
Krisekommunikasjon handler ikke om å vise at du har full kontroll eller å fordele skyld. Det 
viktigste er å vise at du er tilgjengelig, ærlig, viser medfølelse og opptrer hensynsfullt og 
rasjonelt. 
1. Hold det du lover 
Hold løfter og tidsfrister du har gitt media! Frustrerte journalister som ikke får tilgang på 
informasjon, kan lett gjøre situasjonen verre enn den er. 
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2. Hold media informert 
Gi så mye informasjon som mulig så raskt som mulig. Om du ikke sier noe, får media likevel tak 
i opplysninger, men da fra andre og mer upresise kilder 
 
3. Følg opp 
Følg opp media med en formell uttalelse, oppdatert informasjon og planer for videre håndtering 
av krisen. 
 
4. Åpen og rask kommunikasjon 
Det er viktig at all kommunikasjon er åpen og at den skjer raskt. 
 
5. Media forventer: 

 Fullstendig ærlig informasjon 
 Bakgrunnsmateriale 
 Antydning om videre arbeid 
 Konsekvenser for organisasjon og ansatte 
 Jevnlig oppdatering og oppfølging i etterkant av krisen 

 
6. Svar ærlig, men unngå å svare på spørsmål som omhandler: 

 Skadenes økonomiske omfang 
 Forsikringsdekning 
 Spekulasjoner om årsak til hendelsen 
 Fordeling av skyld 
 Alle spørsmål "off record" 

 
7. Ikke glem følelsene 

 Gi uttrykk for medfølelse 
 Ta ansvar 

 
8. Besvar ikke spørsmål med ingen kommentar 
Det kan oppfattes som mangel på samarbeidsvilje, eller som at du forsøker å holde noe skjult. 
Dersom det er spørsmål du ikke kan eller vil svare på, er det mer troverdig å begrunne det med at 
du ikke har eller kan gi spesiell informasjon.  
 
Eksempel på svar, kan være: 

 Vi har nettopp ankommet/oppdaget saken 
 Nå satser vi alt på å begrense skaden, berge liv, sikre innbyggerne 
 Vi vil informere straks vi vet noe 
 Vi kan ikke si noe om årsak eller skadeomfang ennå 
 Vi verken vil eller kan spekulere 
 Vi henviser alle spørsmål til… (politi, informasjonsansvarlig etc) 

 
9. Ta vare på omdømmet 
Det er et lederansvar å uttale seg offentlig på vegne av kommunen. 
Troverdighet oppnås ved innsikt og trening. 
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6.6 Informasjonskanaler for å nå ut med informasjon i en krisesituasjon 
Med begrepet kanal menes det mediet vi bruker for å formidle ulike budskap. Vi har mange 
mulige kanaler for å nå målgrupper.  
Mediene må ikke betraktes som bare en målgruppe, men også ses som en informasjonskanal og 
budskapsformidler. For å unngå spekulasjoner bør en informere så tidlig som mulig og med klart 
budskap. 
Kommunens innbyggere og berørte er også viktige målgrupper for informasjon. Alle meldinger 
eksternt og internt bør avsluttes med opplysninger om hvor man kan få ytterligere informasjon, 
og evt. når ny og oppdatert informasjon vil kunne påregnes. 
 
Kommunens hovedkanaler 
Ved kriser er kommunens hovedkanaler ut mot publikum de samme som ellers: 
 

 Telefon – sentraladministrasjon 
 Internett – kommunens ordinære nettsted og facebook 

 
SMS 
Bruk av SMS er en meget god måte å spre informasjon til innbyggerne og berørte på, i 
innledende fase (akuttfasen). Informasjonen går ut til alle samtidig, og man kan holde de som er 
berørte løpende orientert om hva som skjer og hvordan de skal forholde seg. 
 
Web 
Kommunen publiserer all viktig informasjon via web med jevnlige oppdateringer, i samråd med 
politiet og kriseledelsen.  
Bruk av web er en meget god måte å spre informasjon på. Informasjonen går ut til alle samtidig, 
er skriftlig, dokumentasjonen blir liggende på nett, kan visualiseres ved hjelp av kart, bilder osv. 
Noe som gjør det mulig for kommunen å kunne formidle informasjon til media, pårørende og 
andre berørte, samtidig, og dermed styre noe av påtrykket pr telefon. 
Suksesskriterier for bruk av web: God kompetanse på bruk av publiseringsverktøyet (herunder 
bruk av bilder, kart etc.).  
Det at noe blir lagt på nett, sikrer imidlertid ikke at budskapet når målgruppen. Derfor er det også 
viktig at utlegging på web kombineres med informasjon ved direkte kontakt mot de berørte og 
media (telefon, møte, e-post) om at informasjon vil bli fortløpende lagt ut på web. 
 
Pressebriefinger 
Pressebriefinger holdes i samråd med politiet og kriseledelsen i kommunen, og kan være 
nødvendig ved større hendelser. Informasjonsansvarlig samler tilstedeværende journalister i 
dedikert presserom, og talsperson i kommunen briefer kort om situasjonen i samråd med politiet. 
Dess hyppigere og grundigere briefinger, dess bedre service og større trygghet i pressekorpset.  
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Pressekonferanser 
Pressekonferanser holdes i samråd med politiet. Politiet og kommuneledelsen vil normalt være de 
som informerer. Budskapet vil i slike situasjoner være av nasjonal og/eller internasjonal 
interesse. Atskillig høyere terskel enn ved pressebriefinger. 
 
Pressemeldinger 
Pressemelding sendes ut i samråd med politiet, og kan også være en aktuell metode for å få ut 
ønsket informasjon i utvalgte medier (se kontaktliste for media).  
 
Intervjuer til media 
Ved forespørsel (når det praktisk lar seg gjøre) bør representanter for LRS, kommuneledelsen 
eller dedikerte informasjonsansvarlige stå fram og oppdatere informasjon til innbyggerne. Dette 
kan skape nærhet og tillit ift håndteringen av situasjonen.  
 

6.7 Medieovervåking 
En sentral oppgave for informasjonstjenesten i kriser er å overvåke omtalen i mediene (i vid 
forstand). Avhengig av omfanget må det settes inn egne medarbeidere til dette. Det vil være 
naturlig å ha hovedfokus på digitale medier, først og fremst nettaviser, -TV, og –radio, også 
blogger og sosiale medier. Dette for å fange opp hva som blir omtalt i mediene vedrørende 
krisesituasjonen. 
I tillegg må kommunen forsøke å fange opp eventuelle trusler og omtaler, i hverdagen. Slik at 
den kan iverksette tiltak for å unngå hendelser som kan skade personer, miljø, materielle verdier 
eller kommunens omdømme. 

6.8 Medietelefon 
Medietelefon etableres i samråd med politiet, og kommunen går aktivt ut i media og informerer 
om medietelefonnummeret via web, pressemelding, mail, telefon etc. Informasjonsansvarlig 
sørger for bemanning av medietelefonen.  

6.9 Kontaktliste for media 
Se varslingsplan 

6.10 Loggføring 
Kommunen skal loggføre all kontakt med media, samt alle informasjonstiltak som iverksettes.  

6.11  Medierom og presserom  
Medierom og presserom opprettes ved behov og i samråd med politiet og kriseledelsen. 
 

7 Plan for håndtering av psykososiale forhold 

7.1 Intensjon 
Kommunen skal sørge for å begrense skadevirkninger og omfang etter ekstraordinære hendelser, 
samt sikre at mennesker rammet av krise får god og tilstrekkelig informasjon og blir godt 
ivaretatt. Dette gjennom: 
 
 Forebygging av hendelser 
 Varsling  
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 Å samle og få oversikt over kriserammede og pårørende 
 Å skjerme kriserammede og pårørende 
 Å gi informasjon og omsorg 
 Oppfølging  
 Minnesamlinger   
 

7.2 Forebygging  
Kommunen har ansvar for å sørge for at innbyggerne i kommunen så langt det er mulig, 
beskyttes mot hendelser og uheldige belastninger. Det er derfor viktig at det i størst mulig grad er 
fokus på å forbygge hendelser gjennom omfattende ROS arbeid på alle nivå i organisasjonen, og 
god og tett oppfølging av ansatte og studenter.  

7.3 Varsling  
Kommunen skal sørge for å varsle befolkningen i kommunen og andre berørte om hendelser som 
kan oppstå, slik at alle kan forberede seg og gjøre tiltak for å unngå skader på personer, miljø og 
materiell. Kommunen skal også sørge for å varsle om hendelser som har oppstått og som kan føre 
til skader på personer, miljø og materiell, for å i så stor grad som mulig unngå forverring av 
skadeomfang. Når det gjelder varsling av pårørende til omkomne eller skadde, så skal dette 
ivaretas av politiet og helsevesenet. 

7.4 Varsling og aktivering av kommunens psykososiale kriseteam  
Kriseledelsen skal varsle kommunens psykososiale kriseteam og aktivere dette ved behov. 
All aktivering av dette kriseteamet skal godkjennes av kommunens kriseledelse før iverksetting. 

7.5 Samle og få oversikt over kriserammede og pårørende 
Ved større krisesituasjoner skal det opprettes egne separate senter for pårørende og evakuerte. 
Pårørendesenter er et fysisk oppmøtested for pårørende som har behov for informasjon, hjelp, 
omsorg og samtaletjenester. Evakueringssenter er et oppholdssted for fysisk uskadde personer 
som har vært involvert i en hendelse, og som har behov for hjelp og omsorg. Se egne planer for 
opprettelse av disse sentrene. 

7.6 Skjerme kriserammede og pårørende 
Det er viktig at de kriserammede og pårørende skjermes mot oppmerksomhet fra media og andre 
nysgjerrige den første tiden. Media må informeres om å ta hensyn til de kriserammede og 
pårørende, og ikke være pågående med tanke på intervjuer, bilder eller andre henvendelser. 

7.7 Gi informasjon og omsorg 
Det er viktig å få ut informasjon som kan være til hjelp og nytte, til de som har vært direkte 
berørt og til pårørende. Dette kan gjøres gjennom å forsøke å samle alle som har vært direkte 
berørt av krisen eller ulykken eller pårørende til disse. Der man kan informere om situasjonen og 
hva som kan forventes av reaksjoner. Man kan også gi enkle råd som berører praktiske problemer 
og fortelle hvor man eventuelt kan henvende seg for å få hjelp.  Det bør også legges ut 
informasjon på internett som også familie og pårørende kan lese, med informasjon om hvor man 
kan henvende seg for å få mer informasjon eller stille spørsmål.   

7.8 Oppfølging  
Kommunen skal gi tilbud om oppfølging til kriserammede og pårørende også etter akuttfasen. 
Dette gjøres gjennom det psykiatriske kriseteamet i kommunen. 
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7.9 Minnesamlinger  
Det kan være naturlig å arrangere minnesamlinger til minne om avdøde. Dette må skje i samråd 
med de pårørende og med hensyn til avdødes livssyn. Tid og sted for arrangementet må avtales 
med pårørende, og være i tråd med deres ønske og behov.  

8 Evakueringsplan 

I gitte situasjoner kan personer måtte flyttes fra et farlig til et trygt område. Det kan være fordi 
det ikke er mulig å forsyne dem med nødvendige tjenester (strøm, vann, mv.), fordi det medfører 
fare å oppholde seg på stedet (brann, eksplosjon, lekkasje av farlige stoffer mv.) eller at deres 
tilstedeværelse forstyrrer redningsarbeidet for øvrig. 
 
Evakuering av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen, til et annet 
område i eller utenfor kommunen iverksettes og ledes i samråd med LRS/politiet, eller 
Fylkesmann. 

8.1 Organisering av evakueringsarbeidet 
Kommunens kriseledelse har ansvar for å rekvirere nødvendig innkvarterings- og 
transportkapasitet, samt tilstrekkelig støtteapparat for organisering og gjennomføring av 
evakuering, innkvartering og forpleining i samarbeid med LRS/politi.  
 

8.1.1 Oppgavene til kommunens støtteapparat for evakuering 
 Evakuering kan iverksettes av politi/lensmann eller av kriseleder på stedet i en 

akuttsituasjon, hvis politiet ikke er på stedet. 
 Samarbeide nært med kriseledelsen og LRS/politiet 
 Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor i nærheten mm.) 
 Informere befolkningen i området som skal evakueres og hva de skal ta med seg. 
 Organisere transport 
 Foreta registrering over hvem som er evakuert, hvem som evakueres hvor, og evt hvem 

som flytter på egen hånd. 
 Bistå under behandlingen av skadde. 
 Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvartering ikke kan skje direkte 
 Kontrollere at evakueringsområdet er tomt. Sette ut vaktmannskaper. 
 Sørge for forpleining og klær for de evakuerte 
 Bistå dem som er involverte i hendelsen 
 Utføre vakthold og skjerme mot media og publikum 
 Holde alle evakuerte jevnlig oppdatert om situasjonen 
 Varsle pårørende til de evakuerte 
 Tilby omsorg og samtaletjenester. Avtale med prest, frivillige organisasjoner. 
 Føre logg over tiltak 

 

8.2 Oversikt over evakueringssteder i kommunen 
 
Prioritering av bygg og behov for kapasitet i bygg vurderes ved hver enkel krisesituasjon. 
 
Evakuerings steder Lokale Kapasitet Kontaktpunkt 
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Idrettshall hallen   
Rognan samfunnshus Hele bygget   
Rognan hotell Møtesaler/spisesalen   
Menighetssenteret Hele bygget   
Kirkestua, Storalm. Hele bygget   
Saltdal Turistsenter Hele anlegg   
Nordnes C & B senter Hele anlegg   
Grendehus i bygda Vik   
 Næstby   
 Drageid   
 Sundby   
 Russånes   
 Toppen   
Polarsirkelen hotell Hele anlegget   
Vensmoen    
Knaggen    
Sykehjem    
    

 

8.3 Oversikt over evakueringssteder utenfor kommunen 
Evakuerings steder Kommune - sted Kapasitet Kontaktpunkt 
Fauske hotell Fauske   
Fauske idrettshall Fauske   
Egnede lokaler Beiarn   
Egnede lokaler Bodø   
Egnede lokaler Mo i Rana   
    

 

8.4 Oversikt over ressurspersoner ved evakuering  
Navn  Organisasjon Telefon 
Kommunalleder helse/omsorg   
Kommunalleder 
oppvekst/kultur 

  

Kommunalleder tekniske 
tjenester 

  

   
Egnet personell Saltdal kirke  
   

8.5 Etablering av evakueringssenter 
Senter for evakuerte er et oppholdssted for fysisk uskadde personer som har vært involvert i en 
hendelse, og som har behov for hjelp og omsorg, som samtaletjenester eller gjenforening med 
pårørende. 
 
Hvor 
Vurderes ift hendelse og omfang - Se varslingsplan for alternative evakueringssteder. 
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Hvem 
HMS-ansvarlig, ressursansvarlig personell, og drifts- og ressursansvarlig har ansvaret for å 
etablere evakueringssenter etter avtale med kriseledelsen og politiet. 
 
Hvordan 
OPPLÅSING: Drifts- og ressursansvarlig har ansvaret for at de nødvendige bygg og rom blir låst 
opp, og gjort tilgjengelig.  
 
SKILTING: Drifts- og ressursansvarlig har ansvaret for å henge opp skilt både utenfor for bygg 
og rom som forteller hva og hvor. Skilt finnes i beredskapskassene. 
 
BEMANNING: HMS-ansvarlig og ressursansvarlig personell har sammen med personalleder 
ansvaret for å få på plass bemanning av evakueringssenteret 
 
FORSYNING: 
Drifts- og ressursansvarlig har ansvaret for å tilføre nødvendige forsyninger til bemanning og 
evakuerte. 
 
Oppgaver som bemanningen på senteret skal ivareta: 

1. Registrere personopplysninger 
2. Bistå dem som er involvert i hendelsen 
3. Utføre vakthold og skjerme mot media og publikum 
4. Tilby omsorg og samtaletjenester 
5. Holde alle evakuerte jevnlig oppdater om situasjonen 
6. Varsle pårørende til de evakuerte 
7. Organisere transport 
8. Føre en oversikt over hvor de evakuerte transporteres 
9. Gi forpleining 
10. Føre logg over tiltak   

9 Plan for etablering av pårørendesenter 

Pårørendesenter er et fysisk oppmøtested for pårørende som har behov for informasjon, hjelp, 
omsorg og samtaletjenester. Opprettelse av dette skjer i samråd med LRS/politiet. 
 
Hvor  
Vurderes ift hendelse og omfang - Se oversikt over alternative steder for etablering av 
pårørendesenter. 
 
 
 
Hvem 
HMS-ansvarlig, ressursansvarlig personell, og drifts- og ressursansvarlig har ansvaret for å 
etablere pårørendesenter etter avtale med kriseledelsen og politiet. 
 
Hvordan: 
OPPLÅSING: Drifts- og ressursansvarlig har ansvaret for at de nødvendige bygg og rom blir låst 
opp, og gjort tilgjengelig.  
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SKILTING: Drifts- og ressursansvarlig har ansvaret for å henge opp skilt både utenfor for bygg 
og rom som forteller hva og hvor. Skilt finnes i beredskapskassene. 
 
BEMANNING: HMS-ansvarlig og ressursansvarlig personell har sammen med personalleder 
ansvaret for å få på plass bemanning av pårørendesenteret. 
 
FORSYNING: 
Drifts- og ressursansvarlig har ansvaret for å tilføre nødvendige forsyninger til bemanning og 
pårørende. 
 
 
Oppgaver som bemanningen på senteret skal ivareta: 

1. Koordinere opprettelsen av dette i samarbeid med politiet. 
2. Registrere personopplysninger 
3. Utføre vakthold og skjerme mot media og publikum 
4. Gi informasjon jevnlig til fremmøtte pårørende 
5. Tilby omsorg og samtaletjenester 
6. Gi forpleining 
7. Føre logg 

 

9.1 Oversikt over mulige steder for etablering av pårørendesenter 
 
Oversikt steder Kommune - sted Kontaktpunkt 
Rognan hotell    
Menighetssenter    
Kirkestua    
Vensmoen   
   
   

9.2 Oversikt over ressurspersoner ved etablering av pårørende senter 
 
Navn  Organisasjon Telefon 
Kommunalleder helse og 
omsorg 

  

Informasjonsmedarbeider   
Kirkelig personell   
   
   

10 HANDLINGSPLANER ift hendelser - krisesituasjoner 

10.1 Handlingsplan ved pandemiutbrudd i kommunen 
 

Hendelser Spredning av smittefarlig virus og sykdommer 
Konsekvenser Fare for liv og helse 
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Forberedelser Kommunen må:  
 Sørge for at beredskapsplaner er oppdaterte  
 Sørge for at varslingssystem er etablert  
 Sørge for at kriseledelsen har årlige beredskapsøvelser og reviderer 

beredskapsplaner ift avvik som avdekkes under øving. 
 Etablere gode planer for smittevern og hygienetiltak ved alle 

institusjoner og i kommunen som helhet 
 Etablere plan for vaksinasjon av prioriterte grupper 
 Plan for opprettholdelse av kommunale tjenester 

Tiltak Kommunen må: 
 Få oversikt over situasjonen 
 Etablere kriseledelse for håndtering av hendelsen 
 Vurdere kriseledelsens kapasitet og ressurser 
 Opprettholdelse av kommunale tjenester 
 Vurdere evakuering av sårbare grupper 
 Varsle nødvendige personellressurser 
 Sørge for transport og logistikk (materiell og forpleining) 
 Sørger for å få ut informasjon til kommunens ansatte, innbyggere, 

berørte og media 
 

Merknader 
Alle institusjoner, skoler og barnehager i kommunen må ha egne planer for smittevern og 
hygienetiltak som iverksettes ved pandemiutbrudd. 

 

10.2 Handlingsplan ved langvarig strømbrudd og brudd på IKT nett 
 

Hendelser Strømbrudd som forårsaker stans av strømleveranser til institusjoner, 
kommunale bygg, industri og andre private virksomheter, husholdning mv 
Brudd på IKT nett. 

Konsekvenser Store problemer for institusjoner og svært utfordrende å ta vare på sårbare 
grupper.  
Medfører også store problemer for næringslivet og for privat husholdning. 
Spesielt utfordrende i situasjoner med ekstremvær og når det er lave 
temperaturer utendørs. 

Forberedelser Kommunen må:  
 Sørge for at beredskapsplaner er oppdaterte  
 Sørge for at varslingssystem er etablert  
 Sørge for at kriseledelsen har årlige beredskapsøvelser og reviderer 

beredskapsplaner ift avvik som avdekkes under øving. 
 Vedlikeholde kriseberedskapen. Kartlegge alternative strømkilder, 

aggregat, varmekilder, lys osv 
 Ha ajourført oversikt over alternative samband som kan brukes 

(driftsradioer i kommunen, HV, Sivilforsvaret, frivillige 
organisasjoner mv) 

 Etablerer plan for strømrasjonering – prioriterte bygg 
 Etablere gode planer og systemer for evakuering av sårbare grupper. 
 Forberede hovedinntak på bygg/institusjoner for mottak av strøm fra 

aggregat. 
 Samkjøre beredskapsplaner og evakueringsmuligheter med 

nabokommuner. 
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 Få oversikt over hvem i kommunen som har kun strøm som 
oppvarming 

 Etablere avtaler når det gjelder vedforsyning 
 Få oversikt over tilgjengelige transportmidler 

 
Tiltak Kommunen må: 

 Få oversikt over situasjonen 
 Etablere kriseledelse for håndtering av hendelsen 
 Etablere kontakt med LRS/politi evt mottak på sykehus 
 Etablere kontakt med kraftleverandør 
 Etablere kontakt med kriseledelsen i nabokommuner 
 Vurdere kriseledelsens kapasitet og ressurser 
 Iverksette alternative samband 
 Varsle befolkningen og opprette et kontaktpunkt for de kan henvende 

seg for å få hjelp 
 Sørge for idriftsettelse av nødvendige og tilgjengelige aggregat 
 Etterspørre tilførsel av aggregat utenfor kommunen 
 Søke hjelp fra frivillige organisasjoner, Sivilforsvaret og 

nabokommuner 
 Etablere kontakt opp mot vedsentraler 
 Etablere kontakt opp mot drivstoffleverandører 
 Opprette evakueringssenter og/eller varmestuer 
 Sørge for evakuering av sårbare grupper 
 Varsle nødvendige personellressurser 
 Sørge for transport og logistikk (materiell og forpleining) 
 Sørger for å få ut informasjon til kommunens ansatte, innbyggere, 

berørte og media 
 Varsle psykiatrisk kriseteam, opprette kontakttelefon  
 Ivaretakelse av daglig drift av kommunen 
 Normalisere drift etter hendelsen og følge opp berørte 

 
Merknader 
Kommunen må i samråd med kraftselskapene opprette en prioriteringsliste ift hvilke bygg/enheter 
som skal prioriteres foran andre ved strømrasjonering. Samt også påse at kraftverkene har en plan for 
sonevise inn- og utkoblinger ved behov.  
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10.2.1  Prioriterte bygninger ved svikt i kraftforsyning 
Dersom strømtilførselen blir redusert, må det avtales med kraftleverandørene om at følgende 
bygninger og virksomheter skal prioriteres. 
Pri Bygning Merknader 
1 Sykehjem, helsesenter og omsorgsboliger  
2 Skoler og barnehager Dagtid 
3 Mottakssentraler ved evt evakuering   
4 Bedrifter/industri som håndterer fersk/frossen mat  
5 Industri/oppdrettsanlegg  
6 Kommunesenter  
7   
   

 

10.3 Handlingsplan ved svikt i vannforsyning 
 
Hendelser Langvarig tørke 

Brudd i vanntilførsel 
Forurensning av drikkevann 

Konsekvenser Store problemer for institusjoner og svært utfordrende å ta vare på sårbare 
grupper.  
Medfører også store problemer for næringslivet og for privat husholdning. 
 

Forberedelser Kommunen må:  
 Sørge for at beredskapsplaner er oppdaterte  
 Sørge for at varslingssystem er etablert  
 Sørge for at kriseledelsen har årlige beredskapsøvelser og reviderer 

beredskapsplaner ift avvik som avdekkes under øving. 
 Vedlikeholde kriseberedskapen. Kartlegge alternative vannkilder, 

reserveforsyning av vann 
 Etablerer plan for vannrasjonering – prioriterte bygg 
 Etablere gode planer og systemer for evakuering av sårbare grupper. 
 Samkjøre beredskapsplaner og evakueringsmuligheter med 

nabokommuner. 
 

Tiltak Kommunen må: 
 Få oversikt over situasjonen 
 Etablere kriseledelse for håndtering av hendelsen 
 Etablere kontakt med LRS/politi evt mottak på sykehus 
 Etablere kontakt med vannverk 
 Sørge for vannforsyning via alternative kilder 
 Etablere kontakt med kriseledelsen i nabokommuner 
 Vurdere kriseledelsens kapasitet og ressurser 
 Vurdere evakuering av sårbare grupper 
 Varsle nødvendige personellressurser 
 Sørge for transport og logistikk (materiell og forpleining) 
 Sørger for å få ut informasjon til kommunens ansatte, innbyggere, 

berørte og media 



31 

 Ivaretakelse av daglig drift av kommunen 
 Normalisere drift etter hendelsen og følge opp berørte 

 
Merknader 
Kommunen må i samråd med vannverkene opprette en prioriteringsliste ift hvilke bygg/enheter som 
skal prioriteres foran andre ved vannrasjonering.  

10.3.1 Prioriterte bygninger ved vannrasjonering 
Dersom strømtilførselen blir redusert, må det avtales med vannverkene om at følgende bygninger 
og virksomheter skal prioriteres. 
Pri Bygning Merknader 
1 Sykehjem, omsorgsboliger  
2 Skoler og barnehager   
3 Bedrifter/industri som håndterer fersk mat  
4 Mottakssentraler ved evt evakuering  
5 Industri  
6 Kommunesenter   
7   

10.4 Handlingsplan ved ekstremvær med sterk vind, flom og skred 
 
Hendelser Orkan, flom, stormflo, mye nedbør, skred 

 
Konsekvenser Fare for liv og helse, bortfall av viktig infrastruktur, tap av økonomiske 

verdier, skader på miljø mv 
Forberedelser Kommunen må:  

 Sørge for at mottakere av beredskapsmeldinger fra Fylkesmannen er 
kjent med prosedyrene for varsling av ekstremvær 

 Sørge for at beredskapsplaner er oppdaterte  
 Sørge for at varslingssystem er etablert  
 Sørge for at kriseledelsen har årlige beredskapsøvelser og reviderer 

beredskapsplaner ift avvik som avdekkes under øving. 
 Etablere gode planer og systemer for evakuering av sårbare grupper. 
 Samkjøre beredskapsplaner og evakueringsmuligheter med 

nabokommuner. 
 

Tiltak Kommunen må: 
Vurdere om det varslede været kan få konsekvenser for kommunen, og i så 
fall: 

 Få oversikt over situasjonen 
 Etablere kriseledelse for håndtering av hendelsen 
 Etablere kontakt med Fylkesmannens beredskapsavdeling 
 Etablere kontakt med LRS/politi  
 Varsle kommunale etater, institusjoner, skoler og barnehager 
 Varsle private virksomheter og andre som er særlig utsatte, eks 

industri og oppdrettsnæring 
 Varsle innbyggerne 
 Følge opp værvarsel og meldinger fra NVE og Fylkesmann, samt 

rapportere tilbake til Fylkesmann 
 Holde de som er varslet orienterte om situasjonen 
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 Sørge for tiltak for å sikre løse gjenstander og utsatte bygg 
 Etablere kontakt med kriseledelsen i nabokommuner 
 Vurdere kriseledelsens kapasitet og ressurser 
 Vurdere evakuering av risikoutsatte områder 
 Vurdere evakuering av sårbare grupper 
 Varsle nødvendige personellressurser 
 Sørge for transport og logistikk (materiell og forpleining) 
 Ivaretakelse av daglig drift av kommunen 

 
Hvilke tiltak som er nødvendige vurderes fortløpende, og det samme gjelder 
mulige konsekvenser av varselet. Dette gjelder f.eks når en tilrår å holde barn 
hjemme fra skole og barnehage, som innbefatter at disse må ha tilsyn av 
voksne. Det er også viktig at en ved eventuell varsling også oppfordrer den 
enkelte, hvis de har mulighet, til å følge med utviklingen av været via radio 
og tv. Noe som imidlertid vil være utfordrende ved bortfall av strøm under en 
slik hendelse. 

Merknader 
Varslingsansvar 
Det norske meteorologiske institutt (DNMI) og/eller værvarslinga for Nord Norge, har ansvar for 
varsling til Hovedredningssentralen (HRS) som igjen varsler lokale redningssentraler (LRS). Kopi av 
varselet sendes til Fylkesmannen. Politiet (LRS) har varslingsplikt til Fylkesmannen, og til 
lensmennene. Fylkesmannen har varslingsplikt overfor kommunene. 
Ved fare for flom tilligger varslingsansvaret Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 
Fylkesmannen vil her videreformidle flomvarsel til kommunene. 
 
Varslingsrutiner  
Fylkesmannen varsler iht beredskapsplan pr e-post og tekstmelding. Kommunens ledelse mottar 
varselet og formidler dette til kriseledelsen. 

 
10.5 Handlingsplan ved større transportulykker  
 
Hendelser Større transportulykker langs vei og jernbane 

 
Konsekvenser Stor fare for alvorlige personskader og for omkomne. 

 
Forberedelser Kommunen må: 

 Sørge for at beredskapsplaner er oppdaterte  
 Sørge for at varslingssystem er etablert  
 Sørge for at kriseledelsen har årlige beredskapsøvelser og reviderer 

beredskapsplaner ift avvik som avdekkes under øving. 
 Sørger for risikoreduserende tiltak i utsatte områder 
 Sørge for oversikt over brannvannsdekning i kommunen  
 Sørge for avtaler med nabokommuner innen brann og redning 
  

Tiltak Kommunen må: 
 Få oversikt over situasjonen 
 Etablere kriseledelse for håndtering av hendelsen 
 Etablere kontakt med LRS/politi evt mottak på sykehus 
 Vurdere kriseledelsens kapasitet og ressurser 
 Opprette evakueringssenter og pårørendesenter 
 Varsle nødvendige personellressurser 
 Sørger for alternative ruter for transport inn og ut av kommunen 
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 Sørge for transport og logistikk (materiell og forpleining) 
 Sørger for å få ut informasjon til kommunens ansatte, innbyggere, 

berørte og media 
 Varsle psykososialt kriseteam, opprette kontakttelefon  
 Vurdere å opprette mediesenter 
 Ivaretakelse og opprydding etter ulykken 
 Ivaretakelse av daglig drift av kommunen 
 Normalisere drift etter hendelsen og følge opp berørte 

 
Merknader 

 

10.6 Handlingsplan ved større industri- og forurensningsulykker 
 
Hendelser Brann ved en av industrivirksomhetene 

Utslipp fra fabrikk, eller utslipp ifm ulykker på vei, jernbane eller ved 
skipsulykker 

Konsekvenser Stor fare for alvorlige personskader og for omkomne. 
 

Forberedelser Kommunen må: 
 Sørge for at beredskapsplaner er oppdaterte  
 Sørge for at varslingssystem og rutiner er etablert  
 Sørge for at det er gode rutiner for varsling og ivaretaking av akutt 

forurensning.  
 Sørge for at kriseledelsen har årlige beredskapsøvelser og reviderer 

beredskapsplaner ift avvik som avdekkes under øving. 
 Sørge for opplæring og etablering av rutiner for håndtering av 

personer som har vært utsatt for kjemikalier 
 Sørge for opplæring av kriseledelsen og redningsmannskaper ift farer 

knyttet til kjemikalier 
 Sørge for gode avtaler når det gjelder IUA og brannvesen i 

nabokommuner 
 

Tiltak Kommunen må: 
 Få oversikt over situasjonen 
 Etablere kriseledelse for håndtering av hendelsen 
 Etablere kontakt med LRS/politi evt mottak på sykehus 
 Varsling av IUA 
 Vurdere kriseledelsens kapasitet og ressurser 
 Opprette evakueringssenter og pårørendesenter 
 Varsle nødvendige personellressurser 
 Sørge for transport og logistikk (materiell og forpleining) 
 Sørger for å få ut informasjon til kommunens ansatte, innbyggere, 

berørte og media 
 Varsle psykiatrisk kriseteam, opprette kontakttelefon  
 Vurdere å opprette mediesenter 
 Ivaretakelse og opprydding etter forurensning 
 Ivaretakelse av daglig drift av kommunen 
 Normalisere drift etter hendelsen og følge opp berørte 

 
Merknader 
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10.7 Handlingsplan ved større branner - institusjoner, bygg og skogbrann 
 

Hendelser Brann ved sykehjem, skole, omsorgsboliger, barnehager, større bygg og 
skogbrann 
 

Konsekvenser Stor fare for alvorlige personskader og for omkomne. 
 

Forberedelser Kommunen må: 
 Sørge for at beredskapsplaner er oppdaterte 
 Sørge for at beredskapsplaner er oppdaterte for alle kommunale bygg, 

og at det øves årlig på evakuering og andre typer hendelser 
 Sørge for at det er gode rutiner for forebyggende brannvern når det 

gjelder alle kommunale bygg 
 Sørge for at det gjennomføres branntilsyn i alle bygg årlig, og at 

eventuelle avdekkede avvik følges opp snarest mulig 
 Sørge for at kriseledelsen har årlige beredskapsøvelser og reviderer 

beredskapsplaner ift avvik som avdekkes under øving. 
 Sørge for gode planer for brannvannsdekning til alle deler av 

kommunen 
 Etablere avtaler med nabokommuner når det gjelder brann og redning 

 
 

Tiltak Kommunen må: 
 Få oversikt over situasjonen 
 Etablere kriseledelse for håndtering av hendelsen 
 Etablere kontakt med LRS/politi evt mottak på sykehus 
 Vurdere kriseledelsens kapasitet og ressurser 
 Opprette evakueringssenter og pårørendesenter 
 Varsle nødvendige personellressurser 
 Varsle om eventuelle stengte veier og omkjøringer, eller alternative 

transport muligheter 
 Sørge for transport og logistikk (materiell og forpleining) 
 Sørger for å få ut informasjon til kommunens ansatte, innbyggere, 

berørte og media 
 Varsle psykiatrisk kriseteam, opprette kontakttelefon  
 Vurdere å opprette mediesenter 
 Ivaretakelse av daglig drift av kommunen 
 Normalisere drift etter hendelsen og følge opp berørte 

 
 

Merknader 
Evakuering av institusjoner og større kommunale bygg skal øves årlig, og beredskapsplanene for 
sektorene og institusjonene skal revideres i etterkant av øvelsene. 
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10.8 Handlingsplan ved større skipsulykker 
 

Hendelser Skipskollisjon i kommunen 
Konsekvenser Fare for omkomne og alvorlig skadde 
Forberedelser Kommunen må: 

 Sørge for at beredskapsplaner er oppdaterte  
 Sørge for at varslingssystem er etablert  
 Sørge for at det er opprettet kontaktpunkt mot nødvendige båt og 

transportressurser både i og utenfor kommunen 
 Sørge for at det er gode rutiner for varsling og ivaretaking av akutt 

forurensning.  
 Sørge for at kriseledelsen har årlige beredskapsøvelser og reviderer 

beredskapsplaner ift avvik som avdekkes under øving. 
 Sørge for gode evakueringsplaner 
 Sørge for avtaler med nabokommuner vedr evakuering 
 Sørge for opplæring av kriseledelsen og redningsmannskaper ift farer 

knyttet til kjemikalier 
 Sørge for gode avtaler når det gjelder IUA og brannvesen i 

nabokommuner 
  

Tiltak Kommunen må: 
 Etablere kriseledelse for håndtering av hendelsen 
 Etablere kontakt med LRS/politi evt mottak på sykehus 
 Delta aktivt i evakueringsarbeidet 
 Varsle alle båtressurser og andre transportressurser for ivaretakelse av 

nødstedte, for å få disse i sikkerhet  
 Varsling av IUA 
 Vurdere kriseledelsens kapasitet og ressurser 
 Opprette evakueringssenter og pårørendesenter 
 Varsle nødvendige personellressurser 
 Sørge for transport og logistikk (materiell og forpleining) 
 Sørger for å få ut informasjon til kommunens ansatte, innbyggere, 

berørte og media 
 Varsle psykiatrisk kriseteam, opprette kontakttelefon  
 Vurdere å opprette mediesenter 
 Ivaretakelse og opprydding etter forurensning 
 Ivaretakelse av daglig drift av kommunen 
 Normalisere drift etter hendelsen og følge opp berørte 

 
Merknader 
Hovedredningssentralen og lokal redningssentral (politi) vil ivareta hendelser som dette. Det vil 
imidlertid ta noe tid før ressurser kan være på stedet. Det er derfor viktig at kommunen har en plan for 
å få tak i lett tilgjengelige båtressurser som kan bistå i å få personer opp av vannet, eller evakuert fra 
skipene. Samt også en plan for hvor disse personene skal fraktes umiddelbart ift skader og fare for 
nedkjøling. 
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10.9 Handlingsplan ved ulykke med radioaktiv stråling 
 

Hendelser Atomulykker med fare for spredning av radioaktiv forurensning: 
 atomulykker ved kjernekraftverk  
 øvrige hendelser der radioaktive stoff blir eksponert (havari av 

atomdrevne fartøy, sprengning av atomvåpen, satellitt styrt mv 
Konsekvenser Radioaktiv forurensning av mennesker, vann, matvarer, dyr, miljø mv, etter 

nedfall 
Forberedelser Statens strålevern har døgnvakt med målestasjoner, i tillegg til 

varslingsavtaler med andre land for 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 derifra.  
 
Kommunen må være orientert om atomulykkeberedskapen i Norge og være 
forberedt på å iverksette nødvendige tiltak i kommunen. 
 

Tiltak Kommunen må: 
 Sørge for informasjon overfor innbyggerne og andre i kommunen 
 iverksette tiltak etter de retningslinjer som blir gitt for området av 

Kriseutvalget og Fylkesmannen, når det gjelder  eksempelvis: 
o akutt evakuering 
o opphold innen-/utendørs 
o opphold i tilfluktsrom 
o sikring av forurenset område 
o dosereduserende tiltak 
o rensing av forurensede personer 
o bruk av kaliumjodidtabletter 
o tiltak til næringsmiddelproduksjon 
o kostholdsråd 

 
 være forberedt på å ta i mot forurenset materiale som spesialavfall 

 
 

Merknader  
Dersom atomberedskapssituasjonen skulle kreve at tilfluktsrom må tas i bruk, har kommunen ansvar 
for at offentlige tilfluktsrom klargjøres. Dersom forholdene kan tyde på at det forberedes for opphold 
over lengre tid, må en i samråd med Kriseutvalget og Fylkesmannen, vurdere hvordan mat og drikke 
skal skaffes og tilberedes. 
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10.10 Handlingsplan ved pågående livstruende vold/trusler (PLIVO) 
 

Hendelser Trusler mot personer og organisasjoner i kommunen 
 

Konsekvenser Fare for liv 
Forberedelser Kommunen må:  

 Sørge for at beredskapsplaner er oppdaterte  
 Sørge for at kriseledelsen har fått nødvendig opplæring i håndtering 

av hendelser som dette 
 Sørge for at varslingssystem er etablert  
 Sørge for at kriseledelsen har årlige beredskapsøvelser og reviderer 

beredskapsplaner ift avvik som avdekkes under øving. 
 

Tiltak Kommunen må: 
 Sørge for melding til politi om hva trusselen går ut på, og motta 

instrukser for hvordan man skal opptre frem til at politiet er på 
hendelsesstedet 

 Iverksette evakuering og tiltak i tråd med råd i fra politiet 
 Etablere kriseledelse for håndtering av hendelsen 
 Sørge for ivaretakelse av alle som er berørte av hendelsen 
 Sørger for å få ut informasjon til kommunens ansatte, innbyggere, 

berørte og media 
 Varsle psykiatrisk kriseteam 

 
Merknader 
Kommunen må påse at alle institusjoner, skoler og barnehager har beredskapsplaner for PLIVO, og 
kontrollere at det øves jevnlig på denne type hendelser, spesielt i skoler og barnehager, men også ved 
andre institusjoner som kan være sårbare for denne type hendelser. 
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11 Varslingsplan 

11.1 Beredskapstelefoner for kriseledelsen 
Kommunens kriseledelse Nødnummer  
 Beredskapstelefon:  
 Beredskapstelefon:  
 Media telefon:   
 Pårørende telefon:  

 
IKT ansvarlig IKT-konsulent 75682011 

95166191 
  

 

11.2 Varsling kommunens kriseledelse 
Funksjon Navn Telefon Stedfortreder Telefon 
Leder  Rådmann 

 
75682004 
41212000 

Kommunalleder 
Teknisk 

 

Mediekontakt Ordfører 
Rune Berg mob 

75682003 
99462057 

Varaordfører 
Wenche Skarheim 
mob 

 
41230242 

Personellansvarlig/ 
oppvekst/kultur 

Kommunalleder 
Oppvekst/kultur 

75682016 
 

Virksomhetsleder 
kultur 

75682292 
90207624 

Ansvarlig 
helse/omsorg 

Kommunalleder helse 
og omsorg 

75682040 Virksomhetsleder 
helse 

91518406 

Drifts- og ressurs 
ansvarlig 

Kommunalleder 
teknisk 

75682012 
92079544 

V. leder PLUT  75682021 
97658298 

Brann  110   
Loggfører Organisasjonsrådgiver 

                              
mob 

75682018 
48079140 

  

11.3 Varsling interne ressurser i kommunen 
Organisasjon Navn Telefon Stedfortreder Telefon 
Sykehjem  Leder 75682412   
Omsorgsboliger 
– Fløyvn 12, 18 
(ROP), 24 

Avd.leder  75682388   

Omsorgsboliger 
– Fløyvn 14, 51 

Avd.leder 75682377   

Omsorgsboliger 
–Fløyvn 16, 20, 
26 

Avd.leder  75682367   

Skole Rektor – Rognan 
barneskole 
 

75682215   

Skole Rektor – Rognan 
Ungdomsskole 

75682192   

Skole Rektor – Røkland skole 
 

75682102   
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Barnehagesekto
r 

Virksomhetsleder 75682312   

Barnehage 
 

Styrer – Rognan 
barnhage 

75682480   

Barnehage 
 

Styrer – Høyjarfall 
barnehage 

75693600   

Barnehage 
 

Styrer – Saltnes 
barnehage 

75691470   

Barnehage 
 

Styrer – Knekthågen 
barnehage 

75682355   

Kommunens 
servicekontor 

 
Leder 

75682000 
75682085 

  

NAV – Saltdal 
 

 
Leder Victoria 
Nikolaisen 

55553333 
40612834 

  

Legekontor Sentralbord 75682130   
Legevakt Vakttelefon 

 
116117   

Brannvakt Vakttelefon 110   
Brøytevakt 
Rognan 

Vakttelefon 99224019   

Brøytevakt 
Røkland 

Vakttelefon 90695516   

Brøytevakt 
Skaiti 

Vakttelefon 94837370   

Teknisk vakt – 
vann-avløp 

Vakttelefon 91642892   

Barnevern 
 

Barnevernsleder 75682256   

Psykiatri     
Matvarer      
     

11.4 Vakttelefoner i kommunen 
Organisasjon Kontakt  Telefon   
Legekontor Sentralbord 75682130   
Legevakt Vakttelefon 

 
116117   

Brannvakt Vakttelefon 110   
Brøytevakt  94837370 

99224019 
90695516 

  

Teknisk vakt Vakttelefon    
Vannvakt  Vakttelefon  91642892   

 
 
 



40 

11.5 Varsling eksterne samarbeidsparter og ressurser 
Organisasjon/ressurs Kontaktpunkt Telefon 
REDNINGSETATER OG 
RESSURSER 

  

Politiet / LRS/lensmannen  02800 
Brann   110 / xx xx xx xx 
   
   
IUA – Salten Brann IKS   
   
   
Sivilforsvaret FIG Leder 75 50 77 71 
Røde kors Leder – hjelpekorps 

Kenneth Karlsen 
75694145 

Sanitetsforening? Leder (May Gerhardsen) 92496231 
Frivillighetssentralen Nina Forseth 75682304 / 90 09 85 52 
   
   
KRAFTLAG   
Nordlandsnett  75545110 
Dragefossen Kraftanlegg  75681950 
Dragefossen – Feilmelding  75532000 
   
VANNFORSYNING   
Vannforsyning    
Vannforsyning    
Vannforsyning    
Vannforsyning    
   
AGGREGAT/DRIVSTOFF   
Nødaggregat    
Drivstoff    
Drivstoff    
   
BÅTER   
Oppdrettsbåter   
Bedrifter   
   
   
BUSSER EVT ANNEN 
TRANSPORT 

  

Albinussen busselskap og 
reisebyrå 

75 69 00 90 post@albinussen-
reiser.no 

Nordlandsbuss 47 88 39 99 post@nbuss.no 
Rognan taxisentral 75 69 02 55  
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ANLEGGSMASKINER   
   
   
   
   
INNKVARTERING   
Hotell mv   
Rognan Hotell  75690011 
Saltdal Turistsenter  75682450 
Nordnes Camp & Bygdesenter  75693855 
Polarsirkelen Høyfjellshotell  75694122 
?   
   
NABOKOMMUNER   
Fauske  75604000 
Bodø  75555000 
Beiarn  75569000 
Mo i Rana  75145000 
Sørfold  75685000 
   
   
OFFENTLIGE AKTØRER   
Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap 

 33 41 25 00 
postmottak@dsb.no  

Miljødirektoratet  73 58 05 01 
post@miljodir.no  

Giftinformasjonen  22 59 13 00 
Arbeidstilsynet  73 19 97 00 

post@arbeidstilsynet.no  
Fylkesmannen i Nordland  75 53 15 00 
Fylkesmannen i Nordland 
Beredskapsavdeling 

Fylkesberedskapssjef 75 54 78 34 

Statens strålevern - vakttelefon  67 16 26 00 
Mattilsynet Distriktskontoret  22 40 00 00 

 

11.6 Oversikt over frivillige organisasjoner i kommunen 
 

Organisasjon Kontaktperson Telefon (a) Telefon (p) 
Saltdal Røde Kors – hjelpekorpset Kenneth Karlsen  93 02 68 92 
Saltdal Røde Kors – besøkstjenesten Lisbeth Vasset   
KSB – Kvinners frivillige beredskap Turid Bredesen  80 02 72 58 
Saltdal sanitetsforening May Gerhardsen 75 69 15 94 92 49 62 31 
Norsk Folkehjelp Frode Aronsen  90 04 83 70 
    
    
    
    

mailto:postmottak@dsb.no
mailto:post@miljodir.no
mailto:post@arbeidstilsynet.no


42 

11.7 Kontaktliste for media 
Se varslingsplan 
Media Telefon E-post 
Radio/TV   
NRK Nordland 75 50 57 00 / 95 99 11 

11 
nordland@nrk.no 

   
TV2  75523770 / 95241048 02255@tv2.no 
   
Lokalradio   
P4 75 52 89 32 /  p4@p4.no 
Aviser   
Avisa Nordland 75500000 / 95133820 jeh@an.no 
Saltenposten 75 60 24 60 redaksjonen@saltenposten.no 
   
   

12 Fordelingsliste: 

Ved alle endringer i denne plan skal disse motta oppdatert plan: 
 
Etat/stilling Etternavn Fornavn Adresse Eks.nr 
Kriseledelsen     
Alle virksomhetslederne     
Servicekontoret     
IKT-kontoret     
Dragefossen Kraftanlegg     
     
     

13 Operative skjema 

Maler til logger for kriseledelsen, evakueringssenter og pårørendesenter er vedlegg til 
beredskapsplanen. 

13.1 Skjema for rapportering til Fylkesmannen 
 
Situasjonsrapport fra Saltdal 
kommune 

Dato:                              

1. Situasjonsbilde 
 
 
 

Hva har skjedd? Hvordan skjedde det? Hvor? Hvem? 
Utvikling av situasjonen (skill mellom verifisert og 
uverifisert informasjon), beskriv kritiske utfordringer. 
 

2. Mediebilde og budskap 
 

Kommunikasjonsutfordringer, bruk av 
kommunikasjonskanaler, mediehåndtering, 
ressursbehov for håndtering av informasjon/media 
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3. Tiltak som er iverksatt 
 

Hvordan er situasjonen håndtert? Hvilke 
beredskapstiltak er iverksatt? Hvilken 
beredskapsorganisasjon er etablert? Hvilke ressurser 
er tilgjengelige? 
 

4. Forventet utvikling 
 

Hvilke konsekvenser kan situasjonen få for liv/helse, 
kritisk infrastruktur/kritiske 
samfunnsfunksjoner, miljø, sosial uro, økonomi etc. 
 

5. Tiltak som vurderes iverksatt 
 
 
 
 
 

Beskrivelse og vurdering av nye tiltak, inkludert 
beskrivelse av konsekvenser ved ikke å 
gjennomføre tiltaket, behov for samordning og 
koordinering, ressursbehov, behov for bistand 
fra/på overordnet/sentralt nivå. 

13.2 Loggføring 
Hvis man har CIM tilgjengelig skal all loggføring registreres i dette systemet. Ved evt brudd på 
strømtilførsel eller nettilgang skal vedlagte skjema brukes. 
 
Følgende logger skal føres under hendelser: 
 

 Logg for kriseledelsen 
 Logg for evakueringssenter 
 Evakueringsoversikt 
 Logg for pårørende senter 
 Logg for mediekontakt 

 
 
Alle skjemaene må lagres forsvarlig og ikke distribueres til andre enn til kriseledelsen uten avtale 
med kriseledelsen. 
 

 
 
              

 
 
 


