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KOMMUNALT KRISEHÅNDTERINGSAPPARAT  

1.1 KOMMUNAL KRISELEDELSE 

Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordfører/kommunedirektør beslutte at en kriseledelse etableres i 

kommunen. Kriseledelsen skal i utgangspunktet kun bestå av personer ansatt i kommunen. Deltakere er: 

Kriseledelse: 

Ordfører Eirik L Mevik, varaordfører Hanne Wiesener, kommunedirektør Karin 
Kristensen, seniorrådgiver Bjørn Ellefsæter, etatsleder oppvekst og kultur 
Jorunn Farstad, etatsleder helse og omsorg June B Eira* og etatsleder NUT 
Jan Inge Karlsen. 

Kalles inn kun ved 
behov: 

Brannsjef Nils Arnold Nilsen, kommuneoverlege Kenneth Johansen og IT-
konsulent Jim Hansen 

 

Hvem kan beslutte at kriseledelsen skal etableres: Ordfører (adm-sjef i ordførers fravær). 

Sted for etablering av kriseledelsen: Kommunestyresalen 

Kriseledelsens oppgaver: 

1) Innhente opplysninger og fortløpende vurdere situasjonen i kommunen, definere og beskrive omfanget av 

hendelsen. 

2) Lede kommunens totale innsats, og utnytte alle tilgjengelige ressurser. Sørge for at det skaffes tilstrekkelige 

ressurser til å håndtere krisen på en tilfredsstillende måte, prioritere når det gjelder bruk av kommunens 

egne ressurser ved knapphet på ressurser. 

3) Samordne operative tiltak, ta beslutninger om å sette i verk nødvendige tiltak for å hindre skader på 

personer, dyr, miljø, kulturelle og materielle verdier. Sørge for at nødvendige forebyggende og avhjelpende 

tiltak blir gjennomført. 

4) Gi nødvendige strategiske føringer for situasjoner som krever sektorovergripende vurderinger, eller er av 

vesentlig betydning for kommunens og næringslivets interesser. Bidra til koordinering mellom berørte 

aktører, herunder ta fortløpende stilling til om innspill / meldinger kun har betydning for egen virksomhet, 

eller om de inneholder opplysninger som må deles med andre for å skape en helhetlig situasjonsforståelse 

og etablere samarbeid om krisehåndteringen. 

5) Iverksette aktuelle fag- og sektorberedskapsplaner. 

6) Være bindeleddet mellom kommune og Fylkesmannen, Politiet / LRS (politiets lokale redningssentral, tlf. 

02800) og andre myndigheter. Utarbeide nødvendige situasjonsrapporter, be om evt bistand fra 

nabokommuner, Sivilforsvaret og andre.  

7) Informasjons- og kommunikasjonsansvar: Sikre informasjonsflyt og informasjonskontroll. Utarbeide og 

sende ut klar og entydig informasjon til egne ansatte, innbyggere og medier om situasjonen og evt 

forholdsregler. 

8) Planlegge og iverksette innkvartering og forpleining av forulykkede, pårørende og redningsmannskaper. 

9) Bistå politiet med evakuering eller innkvartering av evakuerte via innkvarteringsnemnd og i henhold til 

avtaler med NKS og Røde Kors. 

10) Sørge for at personer som har vært utsatt for store påkjenninger får hjelp fra kommunens støtteapparat for 

mennesker i krise. 

11) Sørge for nødvendige tiltak for å sikre strøm- og vannforsyning, evt. foreta prioriteringer mellom områder 

ved tilgang på for lite strøm eller vann. 

12) Sørge for at skader på kommunikasjoner og andre anlegg blir rettet opp snarest mulig. 

13) Gjennomføre nødvendige rasjonerings- og reguleringstiltak. 

14) Sørge for at skadested blir ryddet og yte innsats for å beskytte miljøet. 

15) Føre alle inn- og utgående orienteringer, meldinger, oppgaver, beslutninger og handlinger i egen logg i 

systemverktøyet DSB-CIM. 

Ordfører vurderer fortløpende om folkevalgte organ skal innkalles og ta del i krisehåndteringen. 

Kriseledelsen skal etablere kontakt med følgende instanser: 

• Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

• Troms politidistrikt: 02800 politiets sentralbordnummer 

• 112 nødnummer 
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Ved ulykke med personskade skal politiet varsles umiddelbart. 

Andre aktuelle utenforliggende myndigheter ved behov. Vurderes av ledelsen i forhold til oppstått situasjon 

Fordeling av ansvar / roller: 

Ordføreren representerer kommunestyret/formannskap og er kommunens «ansikt utad». Ordføreren vil som en 

hovedregel være kommunens talsperson, men uttaler seg ikke om operative forhold med mindre dette er 

koordinert med den som har det operative ansvaret for hendelsen. Dette vil ofte være politiet, men kan også 

være Kystverket eller rådmannen. Kommunedirektør er den operative lederen av alle hendelser gjennom sin 

funksjon som leder og ansvarlig for administrasjonen. Gjennom denne arbeidsfordelingen sikres det at 

ansvarsforholdene er klare og at kommandoforhold og tjenestevei er lik både i beredskapssituasjoner og i 

forhold til daglig drift. 

 

Ordfører • Representerer kommunestyret / formannskapet i henhold til gitt fullmakt. 

• Holder kontakt med det politiske miljøet. 

• Kommunens og kriseledelsens «ansikt utad» og uttaler seg på vegne av 
kommunen. 

• Utarbeider pressemeldinger og meldinger på kommunens hjemmeside mv. 

• Gjennomfører pressekonferanser. 

• Representerer kommunen i offisielle sammenhenger i forbindelse med 
hendelsen.  

• Varaordføreren er ordførerens stedfortreder. Trer inn i ordføreres sted ved 
ordførerens fravær samt ved langvarige kriser som medfører behov for 
avløsning. Utfører ellers oppgaver som er tildelt av ordføreren. 

Kommune-
direktør 

• Kriseledelsens leder. Fordeler arbeidsoppgaver innad i kriseledelsen. 

• Ansvarlig for kommunens administrasjon og har det øverste operative ansvaret 
for håndtering av krisen. 

• Ansvarlig for å iverksette nødvendige tiltak slik at organisasjonen klarer å 
håndtere situasjonen. 

• Formulere strategi for krisehåndteringen. 

• Skaffe til veie oversikt over tilgjengelige innsatsressurser som ikke hører inn 
under de øvrige medlemmene av kriseledelsen. 

• HMS-ansvar. 

• Rapportere til fylkesmannen, Etablere og holde kontakt med LRS, Fylkes-
mannens beredskapsavdeling og andre eksterne samarbeidspartnere. 

• Koordinere innsats med eksterne aktører. 

• Kontakt med / iverksettelse av avtaler med frivillige. 

• Ansvarlig for at det etter at hendelsen er over gjennomføres en grundig 
evaluering. 

Kommune-
direktørens  
stedfortreder  

• Ansvarlig for informasjon internt i kriseledelsen, til ansatte, innsatsmannskaper 
og sentralbord. 

• Utvikle strategi for kriseinformasjon og kommunikasjon, informasjons- og 
mediahåndtering i tett samarbeid med ordføreren og kommunedirektør. 

• Bistå ordfører med utarbeidelse av pressemeldinger mv. og under 
pressekonferanser. 

• Innhente opplysninger om situasjonen og rapporterer videre til de som trenger 
informasjonen. 

• Avklarer med politiet hva kommunen skal / kan informere om. 

• Oppdaterer kommunens hjemmeside jevnlig. 

• Etablerer pressesenter. 

• Lede kommunikasjonsgruppen. 

• Overtar som leder av kriseledelsen i kommunedirektørens fravær. 
Etatsleder 
NUT 

• Holder oversikt over tilgjengelige ressurser innen egen etat og hos 
samarbeidspartnere. 
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• Skaffer oversikt over skadeomfang, samt prognoser, inkl. værprognoser. 

• Spesielt ansvar for vannforsyning og avløp samt kommunale veger. 

• Kriseledelsenes fagperson på teknikk og miljø. 
Etatsleder 
helse og 
omsorg 

• Holder oversikt over tilgjengelige ressurser innen egen etat og hos 
samarbeidspartnere. 

• Kriseledelsenes fagperson helse og omsorg. 
Etatsleder 
oppvekst og 
kultur 

• Holder oversikt over tilgjengelige ressurser innen egen etat og hos 
samarbeidspartnere. 

• Kriseledelsenes fagperson oppvekst og kultur. 
Enhetsledere 
berørt av 
hendelsen 

• Organisere og koordinere sine enheter iht innøvde planer (sørge for at enhetene 
organiseres mest mulig likt som i daglig virke og etter kjente prosedyrer). 

• Sikre loggføring i egen enhet. 

• Innhente informasjon fra sin enhet og videreformidle til beredskapsledelsen. 

• Formidle tiltak til sin enhet gitt fra beredskapsledelsen. Formidlingen av tiltakene 
bør gis mest mulig likt som i daglig struktur (Linjeorganisasjonen brukes i størst 
mulig grad som i daglig virke der dette er mulig). 

• Sørge for å knytte til seg fagressurser (på tvers av faglige skillelinjer om 
nødvendig/ønskelig). 

• Samarbeide med andre sektorer og eksterne aktører. 

• Sikre at HMS blir fulgt. 
Enhetsledere 
som ikke er 
berørt av 
hendelsen 

• Som daglig drift. 

• Være forberedt og støtte beredskapsledelsen. 

Eksterne 
aktører: 
 

• Faglige råd. 

• Hvilke ressurser kan tilbys. 

• Bindeledd mellom egen enhet og kommunen/beredskapsledelsen. 

Alle enheter må sørge for at deres enhet er forberedt til enhver tid å kunne utføre sine gjøremål i en 
krise/hendelse. Driftslederne er ansvarlige for at avdelingene har oppdaterte rutiner for eventuelle 
hendelser. 

 
Lokalisering og kommunikasjon 

Primært 
Kommunestyresalen er kriseledelsens primære møte- og arbeidsrom. 
Når det er hensiktsmessig benytter kriseledelsen sine daglige kontorplasser. 

Sekundært 
Ved strømbrudd som omfatter rådhuset, løses kraftbehovet i kriseledelsens lokaler 
med eget aggregat (foreløpig ikke anskaffet). Alternativt møterom for kriseledelsen: 
Møterom Gargo sykehjem. 

Nødvendig 
utstyr på 
møterommet 

Tilgang til kommunale kart finnes i kommunens kartsystem. 
Trådløs kommunikasjon er installert i beredskapsrommet.  
Ett komplett sett av kommunale kart finnes på kontor til beredskapskoordinator. 

Nødvendig 
utstyr til 
kriseledelsen 

Ved strømbortfall vil både kommunens kontortelefoner og mobiltelefoner etter hvert 
falle ut. Alternativt samband kan inkludere satellittelefoner, innfasing av nødnett i 
kommunens beredskapsfunksjoner og kriseledelse, tilgang til fasttelefoner og 
prioritert mobilabonnement til kriseledelsen.  

Telefoner: 
77 77 88 00, evt -03 eller -04.  
Evt bruke økonomiavd ved stor pågang 77 77 88 20 / -22 / -23. 

Mobiltelefoner: 416 86 796 (ordfører), 404 05 601 (kommunedirektør)  
Internett:  Egen hjemmeside og egen Facebookside.  

PC-er med mulighet for epost: 

eirik.mevik@kvanangen.kommune.no 
karin.kristensen@kvanangen.kommune.no  
bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no 
post@kvanangen.kommune.no  

Kopimaskiner: Ja 

Audiovisuelt utstyr: Mulighet for lyd-/bildeforbindelse.  

mailto:eirik.mevik@kvanangen.kommune.no
mailto:karin.kristensen@kvanangen.kommune.no
mailto:post@kvanangen.kommune.no
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Hvilke instanser skal kriseledelsen etablere kontakt med:  

Andre opplysninger/ annen informasjon i forbindelse med 
etablering og drift av kriseledelsen i kommunen: 

 

Endring ved omstilling til krig:  

 

1.2  FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE  

Fullmakt til kommunal kriseledelse delegeres slik: I krisesituasjoner, jfr kommunens kriseplan, har ordføreren 

følgende fullmakter (i ordførerens fravær delegeres fullmakter videre - i prioritert rekkefølge – til varaordfører, 

kommunedirektør og etatsleder NUT):  

1. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever.  

2. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter for å omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m.  

3. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, og utføring av andre 

nødvendige oppgaver som situasjonen krever.  

4. Pålegge overtids- og ekstraarbeid.  

5. Disponere inntil 2,5 millioner kr. til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining og husrom, 

skadebegrensning, og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for 

opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser.  

Rammebeløpet ovenfor i pkt. 5, kan overskrides ved påtrengende behov, og bevilgende folkevalgte organ ikke 

kan sammenkalles. Alle utgifter som påløper av delegert fullmakt skal i regnskapet føres samlet på eget kapittel. 

Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges formannskapet til 

godkjenning.  

1.3 BEREDSKAPSRÅD  

Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål mellom kommunale, statlige myndig-

heter og frivillige organisasjoner på kommuneplanet, og er et forum for gjensidig informasjonsutveksling om 

beredskapsmessig status i den enkelte etat/institusjon. Beredskapsrådet har følgende sammensetning:  

Ordfører Eirik L Mevik Brannsjef Nils Arnold Nilsen 

Varaordfører Hanne Wiesener IT-konsulent Jim Hansen 

Kommunedirektør Karin Kristensen Sivilforsvaret v/Kurt Myrland 

Seniorrådgiver Bjørn Ellefsæter  Heimevernet v/Birger Solbakken 

Etatsleder oppvekst og kultur Jorunn Farstad Mattilsynet v/Knut Øystein Johansen  

Etatsleder helse og omsorg June B Eira* Statens Vegvesen v/Rigmor Thorsteinsen 

Etatsleder NUT Jan Inge Karlsen Alta Kraftlag v/Per Erik Ramstad 

Kommuneoverlege Kenneth Johansen Utrykningsleder Politiet NT Stig Rasmussen 

NVE v/Anders Bjordal UNN/ambulanse v/David W Johansen 

Snøscooterforeningen v/Bård Kaasen Norsk Folkehjelp v/Monica Mathisen 

 

Hvem kan beslutte at beredskapsrådet skal etableres: Ordfører eller kommunedirektør 

Sted for etablering av beredskapsrådet: Kommunestyresalen 

 

Beredskapsrådets oppgaver: 

1. Inngå avtaler om samarbeid  

2. Finne felles løsninger  

3. Gi gjensidig informasjon om beredskapsforhold  

4. Gi råd til besluttende myndigheter på kommuneplan  

5. Ta initiativ til beredskapsforberedelser 

Kommunestyret oppnevner rådet. 

Formannen innkaller til møte hvert år. 
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De frivillige organisasjonene melder inn sine kandidater for beredskapsrådet til kommunen. Oppnevnelsen skjer 

på grunnlag av organisasjonens størrelse i kommunen, eventuelt etter en turordning. Representanter for andre 

institusjoner, organisasjoner m.m. enn de som er nevnt, innkalles etter behov. 

Når rådet behandler sivilforsvarssaker tiltrer dessuten en representant for de tjenestepliktige i Sivilforsvaret. 

Formannen i beredskapsgruppen ved kommunale lufthavner (luftfartsverkets daglige leder) innkalles til møter 

hvor saker vedrørende lufthavner blir behandlet).  

1.4 STØTTEAPPARAT FOR INFORMASJON 

Det å kommunisere godt med befolkningen, media og andre virksomheter under en krisesituasjon er svært 

viktig. Manglende kommunikasjon med disse aktørene kan i seg selv bidra til å lage en ny krise som 

virksomheten må håndtere – ”en informasjonskrise”.  

Det er viktig at ulike aktører ikke sender motstridende budskap om den ”risiko” man står overfor eller ønsker å 

advare mot. Mange motstridende budskap bidrar til at virksomhetens troverdighet i den konkrete saken sterkt 

reduseres. Samordning av informasjonsformidling er derfor svært viktig. Vi må se på om dette kan besettes av 

egne personer, om vi klarer å lage et ”torg” hvor innbyggerne kan henvende seg eller lignende etter 

retningslinjer fra ledelsen. Se for øvrig planens pkt 2.3. 

Hvem har informasjonsansvaret i kommunen? 

Informasjonsansvarlig: Ordfører 

Nestleder: Kommunedirektør 

Hvor skal informasjonskontoret etableres? 
Kommunestyresalen (evt. på Flerbrukshuset dersom 
det er stor pågang fra media). 

 

NB! Det bør ikke gis informasjon fra samme sted som kriseledelsen er etablert da det fort kan bli blanding av 

”hatter” og for mye støy i det strategiske arbeidet. Vi må benytte eget rom til dette slik at budskapet når flest 

mulig, også internt på ”huset”. 

Oppgaver til informasjonstjenesten: 

1. Innhente opplysninger om situasjon og rapportere videre. 

2. Informasjonsleder gir kriseledelsen opplysninger om hvilken oppfatning han/hun har av informasjonsbehovet 

3. Informere egne ansatte etter oppdrag fra kriseledelsen 

4. Gi informasjon til publikum/pårørende etter oppdrag fra kriseledelsen. 

5. På oppdrag fra kriseledelsen skal informasjonstjenesten gi media informasjon om pressekonferanse 

(annonsering av pressekonferanser gir kriseledelsen arbeidsro), utlevere pressemeldinger fra kriseledelsen og 

henvise mediepersoner til oppholdsrom hvor de kan vente på mer informasjon.  

6. Henvise pårørende til rette vedkommende/sted (kriseteam) 

7. Henvise publikum til sted som er avskjermet fra pressen, hvor de kan vente på videre informasjon. 

Tekniske hjelpemidler:  
Se punkt 1 i kriseledelsen. 

Aktuelle media i kommunen: 
Aviser: Nordlys og Framtid i Nord 
Radio: NRK Troms 
Andre: Varsling 24 

Andre måter for å spre informasjon i kommunen? 
❖ Via postkasse og ved å oppsøke husstander. 
❖ Via skolene, info til elevene. 
❖ Infomøter i forsamlingslokaler. 
❖ Ved høyttalerbiler (dersom dette kan skaffes). 
❖ Ved plakatoppslag, løpesedler. 
❖ NRK – distriktsradioen  

Andre opplysninger om informasjonsberedskap 
ved ulykker/katastrofer i fred: 

 

Kontaktperson ved Statsforvalterens 
informasjonsenhet: 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
Samordning- og beredskapsstaben 

Telefon: 77 64 20 46 
E-post: fmtfberedskap@statsforvalteren.no 

Endring ved omstilling til krig:  
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1.5  KRISETEAM (STØTTEAPPARAT FOR MENNESKER I KRISE) 

Støtteapparatet for mennesker i krise kan komme sammen ved spesielle dødsfall, personlige kriser, 

katastrofer, ulykker og andre hendelser. 

Erfaringer viser at støttesamtale og veiledning i forbindelse med akutte krisesituasjoner kan være til 

god hjelp. Nær familie, venner, arbeidskolleger, naboer og andre er ofte de viktigste støttepersoner i en 

slik sammenheng.  

I noen tilfelle kan det likevel være behov for støtte av fagpersoner utover det som familie, venner og 

andre kan ivareta. I Kvænangen er det etablert en krisegruppe som består av fagpersoner som kan tilby 

slik hjelp ved behov. Målet er å bidra til å øke evnen til å mestre en endret livssituasjon. Se for øvrig 

nærmere om oppgaver i pkt 2.8 og varslingslister i kapittel 3.  

Organisering Stilling  

Faste medlemmer 

Leder psykisk helse (leder) 

Kommuneoverlege (nestleder) 

Prest  

Leder Politiet Nord-Troms  

Innkalles kun ved behov 

Barnevernsleder, evt stedfortreder  

Kommunelege  

Helsesykepleier  

NAV  

Kriseteamet etableres: 

Sted: Gargo sykehjem (evt Flerbrukshuset dersom Gargo er ”opptatt”). 

Annet utstyr: Nei (evt benytte lyd-/bildekommunikasjon fra møterommene på kommunehuset.) 

Kriseteamets oppgaver (se for øvrig tiltaksplan under pkt 2.4): 
1. Vurdere om psykososial hjelp/støtte skal gis.  

2. Vurdere hva slags type hjelp som skal gis, og omfanget av hjelpen. 

3. Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte. 

4. Sette i verk og gjennomføre tiltak. 

5. Evaluere situasjonen og samordne innsatsen. 

6. Avgjøre hvor lang tid gruppens innsats skal vare. 

7. Vurdere om det er behov for felles markering. 

8. Aktivisere sosialt nettverk. 

9. Sørge for at kriserammede blir fulgt opp. 

10. Tilrettelegge for selvhjelp – normalisering. 

11. Når "hendelsen" er over, skal det være en oppsummering med gjennomgang av situasjonen og 

beskrivelse av forbedringspunkter for en seinere anledning, og hvem som har ansvaret for oppfølging. 

12. Bidra til økt kompetanse omkring temaet ”mennesker i krise og psykososial førstehjelp”. 

 

Med hvem er det inngått avtaler for å få profesjonell 
helsehjelp, som kommunen ikke selv besitter og som 
kan tilkalles hvis nødvendig?  

BUP og VOP (ikke inngått formell 
avtale, OK å ta kontakt). UNN, 
Fylkeslegen, Helseforetak Nord. 

Eventuelle endringer etter en omstilling til krig:  
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2. HANDLINGSPLANER  
 

Handlingsplanene tar utgangspunkt i de forholdene som er avdekket i kommunale risiko- og 

sårbarhetsanalyser. De handlingsplanene som er vedlagt i dette eksempelet er kun forslag til 

handlingsplaner. Skal de benyttes av kommunen må de tilpasses lokale forhold. Det vil også kunne 

være andre hendelser det må utarbeides handlingsplaner for, utgangspunktet må være de forholdene 

som er avdekket i risiko- og sårbarhetsanalysen.   

 

 

 

 

Ekstreme værsituasjoner ............................................................................................ 2.1 

Langvarig bortfall av strøm og IT-linjebrudd ........................................................... 2.2 

Naturulykker (jord-/snøras, leirras, flom/flomskred) ................................................ 2.3 

Ulykker ...................................................................................................................... 2.4 

PLIVO (alvorlige hendelser som f.eks skoleskyting, gisseltaking, mm) .................. 2.5 

Pandemi ..................................................................................................................... 2.6 

Etablering av presse- og publikumstjeneste .............................................................. 2.7 

Etablering av støtteapparat for mennesker i krise ..................................................... 2.8 

Brudd på vannforsyning ............................................................................................ 2.9 

Samband .................................................................................................................... 2.10 

Evakuering og innkvartering av evakuerte ............................................................... 2.11 

Atomulykker .............................................................................................................. 2.12 

Beredskap/krig ........................................................................................................... 2.13 
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2.1 EKSTREME VÆRSITUASJONER 

Hendelse ❖ Ekstremt uvær (kraftig vind, nedbør)    
❖ Spesielle værforhold (flom, isgang, springflo, snøskredfare m.m.) 

Konsekvenser Personskader/fare for omkomne, bortfall av livsviktig infrastruktur, tap av økonomiske verdier og 
skader på miljøet. Bedrifter må ivaretas særskilt. 

Forberedelser Kommunen må: 
❖ Sørge for at nøkkelpersoner er kjent med prosedyrene for varsling av ekstremt vær. 
❖ Innen kriseledelsen ha drøftet og gått igjennom tiltaksplanen til kommunen.  

Tiltak Kommunen må vurdere om det varslede uværet kan få konsekvenser for kommunen, og i så fall: 
❖ Kriseteamet må settes inn for de som trenger oppfølging.  
❖ Må kartlegge hvem som berøres. Er det eldre eller enslige som vil ha behov for hjelp.  
❖ Sikre institusjoner – Gargo, TU, barnehager, skole, omsorgsboliger. Nødstrøm må kobles til 

Gargo. Deler av bygget vil fortsatt være uten strøm og driften må justeres etter det.  
❖ Varsling og informasjon. 
❖ Begrense frostskader, særlig der vann kan fryse og gjøre stor skade. 
❖ Varsle private virksomheter og andre som driver med byggearbeid. 
❖ Varsle virksomheter og andre som er særlig utsatte (f.eks fiskeoppdrett). 
❖ Varsle innbyggerne over nærradio og NRK Troms.  
❖ Forberede seg på evt. hjelpeinnsats, f.eks ved å kontakte nøkkelpersoner i Sivilforsvaret, 

Heimevernet, frivillige organisasjoner, osv. 
❖ Gi informasjon om naturskadetakst og den enkeltes rettigheter og framgangsmåte ved 

naturødeleggelser.  
❖ Forholde seg til Fylkesmannen sitt samordningsansvar om det blir iverksatt. 
Tiltak som blir iverksatt må vurderes nøye, og det samme gjelder konsekvenser av varselet. 
Dette gjelder f. eks. når en tilrår å holde unger hjemme fra barnehage og skole, et slik råd 
innebærer at disse må ha tilsyn av voksne. Det er viktig at en ved eventuell varsling understreker 
at etter mottak av varsel må hver enkelt selv følge med utviklingen av været via radio og TV. 

Varslingsansvar: 
Det norske meteorologiske institutt (DNMI) og/eller Vervarslinga 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 (Troms politidistrikt) og til lensmennene. 
Fylkesmannen har varslingsplikt overfor kommunene. Kopi av varsel går òg til nærradioene og lokal-TV. Ved fare 
for flom tilligger varslingsansvaret Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Fylkesmannen vil her 
videreformidle flomvarsel til de berørte kommunene.  
Varslingsrutiner: 
❖ Avgrensing: Erfaringsvis kan ekstreme værsituasjoner slå ut svært lokalt. Vurdering av hvilke kommuner som 

skal få varsel er derfor vanskelig, og derfor varsles alle kommunene (gruppesending pr telefaks) der annet 
ikke er opplyst. Unntak omfatter spesielle værforhold, som f.eks flom.  

❖ Varsel innen kontortid: Varsel blir sendt ut over telefaks som gruppesending. Kopi sendes til nærradioer og 
lokal-TV. 

❖ Internt i kommunen varsles skoler, barnehager og teknisk uteseksjon dersom ekstremt vær kan få betydning 
for driften og transport av barn til og fra. 

 Varsel utenom kontortid: Mottaker må vurdere innkalling til kontor for telefonisk varsling av kriseledelsen i 
kommunen (primært ordfører), ev. ta kontakt med Vervarslinga for Nord-Norge (tlf 77 68 40 44 ). Dersom tvil - ta 
kontakt med noen i embetets kriseledelse. Et alternativ er å ringe politivaktene og be disse ta kontakt med 
lensmannsvaktene. Disse blir bedt om å vurdere risikoen innen egen kommune, og vil evt. varsle 
kommuneledelsen. 

VINDSTYRKESKALA (vindstyrke i 10 m høyde over flatt lende) 

Beaufort Meter pr sek. Km pr time Knop Klart språk Virkninger 
0 0,0 - 0,2 Under 1 1 – 3 Stille Røyken stig rett opp 

1 0,3 - 1,5 1 - 5 1 – 3 Flau vind Røyken driver 

2 1,6 - 3,3 6 - 11 4 – 6 Svak vind Blad på tre rører seg, En vimpel løfter seg 

3 3,4 - 5,4 12 - 19 7 – 10 Lett bris Små kvister rører seg, lette flagg strekker seg 

4 5,5 -7,9 20 - 28 11 – 16 Laber bris Mindre greiner rører seg, større flagg strekker seg 

5 8,0 - 10,7 29 - 38 17 – 21 Frisk bris Små tre med lauv svaier 

6 10,8 - 13,8 39 - 49 22 – 27 Liten kuling Større greiner rører seg 

7 13,9 - 17,1 50 - 61 28 - 33 Stiv kuling Tre rører på seg, ukomfortabelt å gå mot vinden 

8 17,2 - 20,7 62 - 74 34 - 40 Sterk kuling Greiner brekker, tungt å gå mot vinden  

9 20,8 - 24,4 75 - 88 41 - 47 Liten storm Store tre svaier, greiner blir brekt, takstein blåser av 

10 24,5 - 28,4 89 - 102 48 - 55 Full storm Tre blir rykket opp med rota, ødeleggelser på hus 

11 28,5 - 32,6 103 - 117 56 - 63 Sterk storm Enda større ødeleggelser 

12 Over 32,6 Over 117 Over 63 Orkan Dramatiske virkninger 
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2.2 LANGVARING BORTFALL AV STRØM OG IT-LINJEBRUDD 

Hendelse Stans av strømleveransen til husholdninger, institusjoner, private virksomheter m.m.  

Følgehend-
elser med 
konsekvenser 

Tjenestepliktige leveranser av kommunale tjenester blir rammet. Helsetjenester må gjennom-
føres redusert, øvrige tjenester som skole og barnehage må stenge. Befolkningsvarsling, ja. 
Evakuering er neppe sannsynlig, man kan ikke utelukkes. 

Forberedelser 

 

Vedlikeholde kriseberedskapen. Kartlegge alternative strømkilder, aggregat, varmekilder, lys 
osv. Kartlegge alternative føringsveier. Se på alternative medium til optisk fiber for datasam-
band. Automatisk redundans ved fiberbrudd. Radiobaserte løsninger kan være utmerket som en 
reservemulighet i lokasjoner/bygg hvor man trenger en alternativ sambandsløsning ved 
kabelbrudd. Denne må selvsagt også testes og prøves ut og ikke minst holdes ved like som alle 
andre slike tekniske løsninger. 
Må teste eksterne sambandsløsninger for å se om de fungerer som forventet sammen med IKT-
løsningene i kommunen. Skaffe oversikt over forbruk, kunder og aggregater. Rasjonerings-
planer for strøm. Behov for back-up system på data.  
Manglende automatisk redundans ved utfall av mobilbasestasjonene er et problem. Må se på 
alternative løsninger og kartlegge risiko, særlig trygghetsalarmene. 
Nødnetterminal i kriseledelsen fx direkte kommunikasjon med Politiet, må testes jevnlig. 
Satelittelefon?  
Hva gjør vi hvis vi mister all kommunikasjon?  

Tiltak Kommunen må vurdere følgende tiltak: 
❖ Kalle sammen kriseledelsen og koordinere med hjemmetjenesten. 
❖ Etablere tilkoblingspunkter.  
❖ Sikre nødstrøm.  
❖ Muligheter for å skaffe drivstoff (bensinstasjonen må holdes åpen).  
❖ Kartlegge varmekilder i hus, hvem har vedovn.  
❖ Oversikt over tilgjengelig utstyr i krisesituasjoner.  
❖ Kartlegging av hjemmeboende med pleiebehov.  
❖ Trekke inn frivillige organisasjoner.  
❖ Erstatte nøkkelpersonell som ikke kan komme på jobb.  
❖ Forsterkede helsetjenester. 

I tillegg må kommunen kontinuerlig vurdere prioriteringslisten for strømforsyning til ulike 
institusjoner, private virksomheter osv. 

Prioriterte bygninger ved strømbrudd: Gargo sykehjem. De har eget nødstrømaggregat, samt at vi har avtale 
med Alta Kraftlag om at de plasserer et 66 kW aggregat ved sykehjemmet innen 2 timer. Andre bygg kan dermed 
prioriteres ved behov.  

Merknader: Dersom kommunen har tilgang på litt strøm, vil energiverket forsyne prioriterte kunder i samsvar med 
kommunens prioriteringsliste. I slike situasjoner vil ikke-prioriterte kunder og husholdninger kunne få sonevis 
innkopling etter nærmere kunngjøring. 
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2.3 NATURULYKKER (JORD-/SNØRAS, LEIRRAS, FLOM/FLOMSKRED) 

Hendelse ❖ Jord-/snøras, leirras.  
❖ Flom/flomskred. 
❖ Kvikkleireskred 

Konsekvenser Kommunikasjonsbrudd på vei, reparasjoner/gjenopprette forbindelser og/eller infrastruktur, se på 
alternativer dersom kommunale tjenester ikke kan leveres (f.eks alternativ plassering av 
kommuneledelsen, smittevern må ivaretas, tilgang på rent vann må ordnes, øvrige utfordringer 
ved å gjennomføre de mest grunnleggende tjenestene, særlig innen helse).  

Forberedelser Kommunen må: 
❖ Sørge for at nøkkelpersoner er kjent med prosedyrene for varsling. 
❖ Kriseledelsen skal ha drøftet og gått igjennom tiltaksplanen til kommunen.  

Tiltak Kommunen må vurdere den aktuelle situasjonen og:  
❖ Forebyggende, se etter sprekker og erosjon i bekker, melde fra til kommunen.  
❖ Varsling, trippelvarsling til Politi/Ambulanse-lege/brann. 
❖ Veieier kan vurdere stenging av vei og kan få bistand til risikovurdering fra NVE. 

Omkjøringsmuligheter må vurderes. 
❖ Ved åpen vei må man stenge, søke, redde og varsle. 
❖ Stenge området, varsle, evakuere, ordne omkjøring, avgrense området.  
❖ Geoteknisk undersøkelse, også ta med geotekniker i redningsfasen.  
❖ Transport, kan bruke kommunale kjøretøyer eller rekvirere helikopter. 
❖ Befolkningsvarsling og evakuering, se punkt 2.8.  

Oversikt over redningsressurser og utstyr, se punktene 3.3 og 4.  

2.4 ULYKKER  

Hendelse Trafikkulykke.  
Brann i sykehjem, eldreboliger eller bofellesskap.  
Andre ulykker.  

Konsekvenser Tjenestepliktige leveranser av kommunale tjenester kan bli rammet. Trafikkulykker kan gi 
kommunikasjonsbrudd og alternativer/omkjøring må vurderes. Tjenester gitt fra bygg som er 
ødelagte må relokaliseres.  

Forberedelser ❖ Forebyggende trafikkulykker: Forebygge trafikkulykker ved større fokus på ulykkesfore-
byggende tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet. Må få trafikksikkerhetsplanen til å fungere – 
kartlegge, beskrive og følge opp momenter for gjennomføring. Enten ved å sette av midler i 
budsjettet for egne saker, eller oversende til andre instanser for oppfølging. Ulykkeutsatte 
punkter må kartlegges og utbedres. Strenge krav til brøyteentreprenører og god brøyting og 
strøing og følge dette opp. Brann/redning må ha tilstrekkelig utstyr og trening for å kunne 
håndtere aktuelle ulykkestyper.  

❖ Forebyggende brann: Jevnlige brannøvelser med evakuering av pasienter. Branntepper er 
plassert ut på Gargo, bør også være det i omsorgsleilighetene. Komfyrvakt i alle leilighetene 
på Lukas, Hybelhuset og eldreboligene. Varslingsliste over ansatte må være oppdatert og 
lett tilgjengelig. Røykeforbud på Hybelhuset. Oppdatere kommunale bygninger beregnet på 
opphold for mange mennesker til godkjent brannteknisk stand (Lukasbygget ifm bruk som 
omsorgsboliger), og iverksette tiltak for nødvendig brannvernopplæring av brukerne.  

Tiltak Kommunen må vurdere den aktuelle situasjonen og:  
❖ Sette krisestab ved større ulykker. Det må være særlig fokus på informasjon og ha et system 

for å møte pressen. Samle inn informasjon slik at man er oppdatert (være minst på høyde 
med sosiale media).  

❖ Etablere møterom for pårørende (Flerbrukshuset) og oppsamlingsplass for de uskadede.   
❖ Ha system/oversikt for å varsle alle ansatte/elever/pårørende. 
❖ Håndtere redningspersonell som også er pårørende.  
❖ Ved brann: Opprette midlertidig tilbud, ha plan på hvor pasientene skal evakueres (f.eks til 

Flerbrukshuset for de som kun trenger en seng, eller til Legekontoret for de som trenger 
utstyr/medisiner).  

❖ Befolkningsvarsling, nei. Evakuering, ja fra skadede eller ødelagte bygg.  

Oversikt over redningsressurser og utstyr, se punktene 3.3 og 4.  
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2.5 PLIVO – ALVORLIGE HENDELSER SOM F.EKS SKOLESKYTING, GISSELTAKING, 
BOMBETRUSSEL M.M. 

Hendelse Skoleskyting, gisseltaking, bombetrussel, m.m. 

Konsekvenser Skolen kan bli skadet og må stenges for en lengre periode. Alternative skolelokaler må vurderes. 
Når det i det hele tatt er forsvarlig å gjenoppta skoledriften må vurderes. Helsemessig etter-
arbeid, både fysisk og psykisk må gjennomføres. Særlig kriseteamet vil sannsynligvis få mye å 
gjøre og vi må vurdere forsterkninger utenfra på dette feltet. Tjenestepliktige leveranser av 
kommunale tjenester kan bli rammet. I tillegg til selve skoledriften kan kommunalt ansatt i andre 
sektorer bli berørt av denne hendelsen.  

Forberedelser Egen plan er laget og øvelse på dette minst annet hvert år.  

Tiltak Kommunen må vurdere den aktuelle situasjonen og:  
❖ Varsling – trippelvarsling/nødetatene, kommuneledelsen og pårørende (de må ikke komme 

til skolen).  
❖ Kriseteamet etableres. 
❖ Innvendig blending mot fasade og korridorer. 
❖ Befolkningsvarsling, nei. Evakuering, neppe aktuelt med annet enn åm evakuere selve 

skolebygget. 

2.6 PANDEMI  

Hendelse Pandemi, smittsomme sykdommer, m.v.  

Konsekvenser Opprettholde samfunnsfunksjoner. Må derfor ha oversikt over vikarer for at andre må utføre 
disse jobbene.  
Vaske ned smittede lokaler etter utbrudd.  
Tjenestepliktige leveranser av kommunale tjenester blir rammet ved at mange personer er 
smittet og vi ikke har nok personell til å holde alle tjenester i gang.  

Forberedelser ❖ Det er vaksinering som gjelder primært, samt å lytte til- og etterfølge råd fra folkehelse-
instituttet og fylkeslegene og følge med på FHI sine nettsider. 

❖ Vaksinere utsatte grupper, massevaksinering.  
❖ Faglig oppdatering og involvering av helsepersonell til vaksinering, pleie av syke og 

sannsynlig utvidelse av antall senger på Gargo. 
❖ Forebygge ved vaksinering og faglig oppdatering av helsepersonellet.  

Tiltak Kommunen må vurdere den aktuelle situasjonen og:  
❖ Begrense smitten, isolere smittede personer, bl.a at de ikke går på jobb.  
❖ God hygiene, særlig håndhygiene.  
❖ Informasjon til innbyggerne ved utbrudd.  
❖ Befolkningsvarsling, ja, informere om forebyggende tiltak. Evakuering er neppe aktuelt. 
❖ Skaffe vikarer, 
❖ Ledelse og styring av situasjonen, mange tiltak må ordnes fortløpende. 

Oversikt over redningsressurser og utstyr, se punktene 3.3 og 4.  
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2.7  ETABLERING AV PRESSE- OG PUBLIKUMSTJENESTE 

Hendelse En hendelse som ikke er ønskelig har skjedd - eller kan komme til å skje. 

Konsekvenser 
Det blir nødvendig med informasjonstiltak internt og eksternt, og etablering av 
publikumstelefoner. 

Forberedelser 
Detaljplan for informasjonsberedskapen er i planen for kriseledelsen. Her er også varslingslister 
over personell som skal ta seg av informasjonstjenesten, media og publikumstelefoner. 
Regelmessig informasjon og opplæring av personellet. Forberedte publikumstelefoner. 

Tiltak 
Ansvar for informasjon: 
❖ Politiet er ansvarlig for informasjon så lenge en aksjon pågår. 
❖ Ordføreren er ansvarlig for etablering av kommunen sin informasjonstjeneste. 
❖ Etter at aksjonen er avsluttet kan en av fagpersonene utnevnes som pressekontakt dersom vi 

anser det som viktig at person med stor faglig tyngde uttaler seg om en spesiell sak. 
❖ Seniorrådgiver er ansvarlig for intern informasjon. 
Manuelt sentralbord vil bli tatt i bruk (koble ut den automatiske sentralen) ved en stor krise. 
Pressetjeneste: Etablere senter for mediepersonell i kommunestyresalen (ved stor pågang 
brukes flerbrukshuset i Burfjord).  
Publikumstjenesten: Ved behov etablere senter for publikumstelefoner på flerbrukshuset.  
NB. Telefonnummer for kommunen sine publikumstelefoner må snarest kunngjøres over NRK, 
lokal-TV og nærradio(er). 
For kontakt med Telenor om flere linjer, 05000. 

Merknader: Viktig med god koordinering med Politiet, kan vi gå ut med dette. Pressemeldinger til faste tider er 
forutsigbart og greit. Informasjonen flyter raskt – kommunen må raskt ut med korrekt info.  
Intern kommunikasjon – må etablere egne systemer for dette (fx Sharepoint), klargjøre slik at det raskt kan 
iverksettes.  

 

Noen tips om mediehåndtering: Når media kontakter deg er det greit å være forberedt. Her er noen råd for 

hvordan man kan håndtere situasjonen.  

Du løfter av røret og….  

1. Noterer journalistens navn og hvilke media vedkommende representerer. 

2. Avklarer hva spørsmålene dreier seg om 

3. Spør om journalisten har snakket med andre i virksomheten om saken 

4. Presiserer hva du selv har kompetanse på 

5. Gjør avtale om gjennomlesning/ godkjenning av artikkel/ intervju hvis dine opplysninger            

    skal brukes som direkte eller indirekte sitat. 

…ikke ”mitt bord”  

1. Henvis journalisten til den som kan gi svar 

2. Hvis du ikke vet hvem, gir du beskjed om at du skal finne det ut for journalisten 

3. Følg opp saken slik at journalisten kommer i ”trygge hender”.  

…usikker på svaret  

1. Si at du må undersøke saken og ringe tilbake 

2. Spør journalisten om hvilke frister han/hun arbeider under 

3. Tilby å fakse journalisten et skriftlig svar på spørsmålene innen en frist dere blir enige om. 

…for komplisert 

1. Be om å få spørsmålene skriftlig. 

2. Tilby skriftlig informasjon eller et møte for å utdype emnet. 

...utålmodig eller arrogant  

1. Svar alltid høflig og behersk deg selv. La ikke situasjonen eller journalisten stresse deg. 

Du skal intervjues på TV  

1. Gjør forhåndsavtale. Hvilke spørsmål? Mulighet for nytt opptak?       

2. Velg et opptakssted som du er fortrolig med. Gå gjerne ut av kontoret. 

3. Finn ut det viktigste du vil ha sagt, og sørg for å si det på en kortest mulig måte! Husk at 20 sekunder er  

mye på TV. 

4. Kom ikke med lange resonnementer. Seerne husker som oftest bare korte budskap. 

5. Se på intervjueren, ikke inn i kamera. Hold blikkontakt. 
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6. Unngå fremmedord, faguttrykk og tall. Bruk heller eks. 

Sende pressemelding  
En pressemelding er en enkel og billig måte å fortelle aviser, blader og kringkasting hva man vil ut med. Pressemelding 

bør sendes pr e-post. Overskriften er viktig. Her må du få med hva saken gjelder, hva som er interessant. Ta med bare 

ett hovedpoeng, og skriv en saklig og nøktern tittel. Så følger du opp med en innledning på 2-3 linjer som inneholder de 

aller viktigste momentene og opplysningene. Hva har skjedd eller vil skje, hvem har gjort hva, hvordan, hvorfor, 

hvor og når? 

En pressemelding skal aldri være på mer enn ett (helst et halvt) A4-ark. Skriv kort og konsist. Pressemeldingen skal 

kun være en interessevekker, nok til at journalisten tar kontakt for å få mer informasjon. Pressemeldingen må 

alltid inneholde navn og telefonnummer til avsender (kontaktperson) slik at journalisten kan få mer informasjon ved 

behov. Det er svært viktig at pressemeldingen kommer fram til redaksjonen i rett tid (deadline).   

Pressekonferanse bør brukes når pågangen fra media og andre blir stor. Tid og sted må kunngjøres, avklare på 

forhånd hvem som skal si hva, ha egen ordstyrer, avklare om det er tillatt med lyd- og bildeopptak (evt. gjøre avtale om 

intervjuer). Evt. dele ut skriftlig materiale. Tenke gjennom hva vil pressen vite og hvordan framstår kommunen ? 

I krisesituasjoner vil medias interesse være lettere å fange enn i det daglige. I krisesituasjoner er det viktig at alle 

representanter fra pressen blir behandlet og informert på samme måte. Det vil være strategisk klokt å informere 

media i god tid i forhold til de tidsfrister de jobber under. På denne måten kan det skapes en god dialog mellom 

media og kriseledelsen.  

Media vil sette fokus på årsak og skyld (og det må vi være forberedt på). Vi bør forebygge ved at vi generelt sett har et 

godt forhold til media og at vi bruker dem når vi har behov for å gå ut med informasjon.  

NB! Intern samordning før vi går ut er viktig. 
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2.8 ETABLERING AV STØTTEAPPARAT FOR MENNESKER I KRISE 

Hendelse Ulykke med alvorlig personskade eller død, som f.eks: 
❖ Vold med alvorlig legemskade eller død. 
❖ Selvmord eller selvmordsforsøk. 
❖ Personer som er involvert i alvorlige ulykker. 
❖ Krybbedød (rutiner fra barneavdelingen følges) dersom det ikke fanges opp av det ordinære 

apparatet. 
❖ Død i akutt sykdom. 
❖ Incest. 
❖ Nedleggelse av bedrifter etter brann/uhell. 
❖ Uhell med skoleklasser, barnehager, pleie/omsorg, osv. 
❖ Andre alvorlige hendelser av lignende art. 

Forberedelser Gruppa skal gjennomføre en realistisk øvelse minst èn gang pr år. 

Tiltak Mottak av melding: 
❖ Den som har mottatt meldingen sørger for å få situasjonsoversikt og gjøre den første 

koordinering samt å samle hele eller deler av krisegruppa, alt etter situasjonen. Det er her  
viktig med samtykke fra den kriserammede. 

❖ Mottatt melding drøftes i krisegruppa så snart som mulig. 
❖ Den som mottok meldingen (evt krisegruppa) avklarer hvem som tar kontakt med 

”kriserammede”.  
❖ ”Kriserammede” blir kontaktet gjennom oppsøkende virksomhet og får tilbud om 

støttesamtale og veiledning. 

Kontakt med ”kriserammede”: 
❖ Første kontakt med kriserammede bør foretas av to fagpersoner. Dette for å bedre 

observasjonen  og få en utfyllende kartlegging av situasjonen med utgangspunkt i 
meldingen.  

❖ Tid og sted for første kontakt avtales med ”kriserammede”. 
❖ Skjemaet ”Oppfølging av akutte kriser i Kvænangen” brukes som ”mal”. 
❖ Ny kontakt neste dag eller etter kort tid kan være aktuelt. Dette med bakgrunn i å gi rom for å 

”tenke etter” og bearbeide ting. 

Oppsummering i krisegruppa: 
❖ Krisegruppa tar stilling til den videre oppfølgingen med utgangspunkt i ny oversikt av 

situasjonen og med registreringsskjemaet som ”mal”. 
❖ Ved mindre kriser er det som regel nok med involvering av deler av krisegruppa.  
❖ Det kan også være aktuelt at krisegruppa samles for å debrife seg selv og fagpersoner som 

har vært involvert i saken, for eksempel ambulansepersonell, ansatte på Gargo, 
hjemmetjenesten, legekontoret og vakthavende lege.  

❖ Ved større kriser bør hele gruppa samles, for eksempel når hele bygda engasjeres i en sak. 
Da må man på et tidlig tidspunkt vurdere å trekke inn Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) og 
Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Nordreisa.  

❖ Ved selvmordforsøk skal UNN kontakte en i krisegruppa og orientere om tilstanden. Tett 
oppfølging er viktig, som i utgangspunktet er tenkt for 1 år etter forsøket.  

❖ Det anbefales møte 2 ganger per år for gjennomgang av rutiner.  
❖ Man må søke veiledning fra 2. linjetjenesten i Nordreisa (VOP og BUP) ved behov.  

Avslutning og evaluering: 
❖ Oppfølging av kriserammede skal være kortvarig. 
❖ Intensjonen er å bidra med ”hjelp til selvhjelp” i en endret livssituasjon. 
❖ Rammer for avslutningen skal gjøres i samråd med den/de kriserammede 
❖ Evaluering innhentes både fra ”kriserammede” og involverte personer i krisegruppa.  

Merknader: Se for øvrig planens pkt 1.5 med bl.a. oppsett av krisegruppa. Skjemaer som skal brukes i slike saker 
følger med i vedlegg 2 og 3. 
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2.9  BRUDD PÅ VANNFORSYNING 

 

Hendelse Svikt eller stans i vannforsyningen til husholdninger, institusjoner, private og offentlige 
virksomheter, gårdsdrift osv.  

Konsekvenser Store problem for husholdninger, institusjoner private og offentlige virksomheter, gårdsdrift osv. 
ved lengre tids brudd på vanntilførsel. På sikt kan det få konsekvenser for vanlige husstander 
med hensyn til drikkevann, vann til mat og hygiene. For virksomheter som trenger mye vann kan 
lengre brudd på vann tilførselen få store økonomiske konsekvenser.  

Forberedelser 

 
Vedlikeholde kriseberedskapen. Kartlegge alternative vannkilder, pumper, aggregat, tankvogner 
m.m. Opprettholde gode rutiner for vedlikehold og tilsyn av vannverk med installasjoner mm. 
Beskytte vannkilder mot inngrep og forurensning gjennom informasjon og bevisstgjøring. Unngå 
bebyggelse og trafikk i nærheten av drikkevann med dertil økt risiko for forurensing. Etablere 
gode rutiner / gravemeldinger ved gravearbeid i nærheten av installasjoner for vann. 

Tiltak Kommunen må vurdere følgende tiltak: 
❖ Kalle sammen beredskapssekretariatet, beredskapsrådet. 
❖ Iverksette informasjonsberedskapen. 
❖ Ved behov for bistand utenfor egen organisasjon etableres det samarbeid med virksomheter 

som kan tilby det vi som kommune måtte trenge. Eks. fra nabokommuner, entreprenører, 
bønder, frivillige organisasjoner mm.   

❖ Hjelpetiltak rettet mot berørte områder, virksomheter herunder private og offentlige innen 
kommunen. 

❖ Søke tilførsel av materiell og utstyr utenfra i de tilfeller vi ikke har dette selv. 
❖ Etablere faste steder og faste tider for utdeling av vann (via utsatte tanker). 
❖ Ta i bruk alternative vannkilder, private brønner, drikkevannsreserve, m.m. Kilden må 

kontrolleres. 
I tillegg må kommunen kontinuerlig vurdere prioriteringsliste for vannforsyning til ulike 
institusjoner, private virksomheter, fiskemottak, gårdsbruk, osv.  

Prioriterte bygninger dersom det oppstår brudd på vannforsyningen: Gargo sykehjem og TU. 

Ressurser: Kommunal tilhenger med tank på 1,2 m³, nødvannsanlegg for etablering av midlertidig vannforsyning. 

Merknader: 
Ved brudd på vannforsyningen, eller mangler ved installasjoner ved vannbehandlingen vil abonnentene bli varslet 
via meldinger på telefon/ e-post. Kommunen varsler dette ut via Varsling 24.  

Det er etablert nødstrømsaggregat ved 6 av kommunens 7 vannverk.  

I den grad bønder og andre ikke-prioriterte virksomheter kan hente vann ved hovedvannkilden i kommunen, vil 
Kvænangen kommune kjøre ut vann til disse etter behov. Ved henting selv vil alt vann være gratis. Ved tilkjøring 
vil kommunen ta seg betalt kr 100 pr m³ vann. Prioriterte bygninger skal ikke betale for tilkjøring av vann. 

Det vil etableres en ordning med leveranse/ plass for å hente gratis vann til vanlige boliger. Tid og sted 
bestemmes og kunngjøres når dette skulle bli aktuelt. 
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2.10 SAMBAND 

Hendelse Telenettet bryter sammen pga. ras, uvær eller andre årsaker, eller blir blokkert grunnet 
ekstremt stor pågang på telenettet. 

Konsekvenser Kommunen står uten eksternt og internt samband, eller kriseledelsen og nøkkelpersoner får 
ikke ringt på grunn av blokkering. 

Forberedelser Kommunen må 
❖ Ha ajourført oversikt over alternative samband som kan brukes (HV, Sivilforsvaret, 

trygghetsradioer innen skogbruket, høgspentlinjer, osv.) 
❖ Sammen med HV-området, øve på å bruke HVs samband. 

Tiltak Kommunen må: 
❖ Iverksette alternative samband, om nødvendig motorordonanser. 
❖ Informere publikum om systemet med stenging av summetone, og hvor de kan henvende 

seg for å ringe ut i akutte situasjoner. 
Telenor sitt regionale driftssenter (RDS) kan gjøre følgende: 
❖ Kople ut summetone hos abonnenter som ikke er prioriterte til å ringe ut (alle kan forsatt ta 

imot inngående telefoner). 
❖ Utvide antallet VPT – telefoner dersom det er behov for dette. 
Henvendelser til RDS skal gå via Fylkesmannens beredskapsavdeling. 

Merknader: Se avsnitt 5 når det gjelder sambandsresurser. 

 

2.11 EVAKUERINGSPLAN 

Hendelse Rasfare, flom, ekstreme værsituasjoner, brann, radioaktivt nedfall, kjemikalieulykke eller andre 
hendelser som gjør det nødvendig å evakuere mennesker - og kanskje dyr - fra avgrensede 
områder innen kommunen. 

Konsekvenser De evakuerte må skaffes innkvartering, forpleining og annen støtte.  

Forberedelser Vedlikeholde beredskapen, kriseplaner, varslingslister osv. 
Evakueringsledelsen og de ansvarlige for innkvartering må gjøre seg kjent med planverket. 

Tiltak NB! Kriseledelsen i kommunen må varsles så tidlig som mulig! 

Ansvar for evakuering: Det er Politiets ansvar å beslutte evakuering og sørge for at berørte 
personer kommer i sikkerhet.  

Kriseledelsen må avklare følgende momenter ifm evakuering:  
1) Etablere evakuert- og pårørendesenter med driftsapparat. Frivillige organisasjoner trekkes 

inn i driften av senteret.  
2) Stille til disposisjon nødvendige lokaliteter, personell, materiell og vakthold. 
3) Stille helsepersonell til disposisjon. 
4) Tilby psykososial omsorg, samtaler og støtte til involverte. 
5) Tilby evt tolketjenester. 
6) Skaffe til veie transport og kommunikasjonsmidler ved behov.  
7) Ivareta kontakt med kommunens kriseledelse.  

Kriseledelsen må videre:  
1) Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem bor hvor, osv.). 
2) Informere de som skal evakueres om hva de skal ta med seg, hvor de skal, osv. 
3) Skaffe egnet transport. 
4) Be Politiet om bistand til f.eks hente mannskap til evakuering fra Sivilforsvaret og andre. I 

alvorlige akuttsituasjoner vil skadestedslederen kunne benytte ressurspersoner blant de 
som skal evakueres. 

5) Sørge for å ha et mottaksapparat som tar seg av innkvartering, forpleining, osv. 
6) Samle personer i egnede lokaler når innkvartering ikke kan skje direkte. 
7) Registrere hvem som er innkvartert hvor, hvem flytter på egen hånd, osv. 
8) Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskap. 
9) Hjelpe til med å behandle fysisk og psykisk skadde personer. Sørge for tilstrekkelig 

omsorg, f.eks kriseteamet eller andre.  
10) Samarbeide med lokal redningssentral (LRS)/skadestedsleder. 
11) Gi informasjon til de evakuerte, andre innbyggere, presse, osv.  
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Ansvar for innkvartering: Etatsleder oppvekst og kultur  
Innkvartering kan gjelde evakuerte fra egen kommune eller utenfra, og skolene sitt personell 
brukes som medhjelpere. Viktige oppgaver er:  
❖ Om mulig skaffe innkvartering hos pårørende.  
❖ Sørge for forpleining, klær og annen nødvendig støtte/omsorg. 
❖ Sørge for at de evakuerte får mulighet til å varsle pårørende. 

Følgende analyserte hendelser i HROS 2018 medfører befolkningsvarsling og evakuering:  

• Leirras: Informasjon til befolkningen og media må ivaretas og innkvartering for evakuerte personer må 
ordnes. 

• Flom i vassdrag med flomskred/jordskred: Befolkningsvarsling, ja. Evakuering, innkvartering på 
Flerbrukshuset. 

• Ekstremvær/uvær: Befolkningsvarsling, ja kan bli aktuelt dersom kommunikasjoner blir brutt og kommunale 
tjenester ikke kan leveres. Evakuering er neppe aktuelt, men kan ikke utelukkes.  

• Langvarig bortfall av strøm og IT-linjebrudd: Befolkningsvarsling, ja. Evakuering er neppe sannsynlig, 
man kan ikke utelukkes. 

• Brann i sykehjem, eldreboliger, bofellesskap: Befolkningsvarsling, nei. Evakuering, kanskje aktuelt også 
fra nabobygg dersom dette er en større brann.  

• PLIVO: Befolkningsvarsling, nei. Evakuering, neppe aktuelt med annet enn å evakuere selve skolebygget. 

• Pandemi: Befolkningsvarsling, ja, informere om forebyggende tiltak. Evakuering er neppe aktuelt. 

Oversikt over innkvarteringssteder:  
Kvænangen barne- og ungdomsskole 
Gamle Kjækan skole 
Gamle Spildra skole 
Gamle Alteidet skole 
Gamle Reinfjord skole 
Alteidet House 
Gamle Alteidet barnehage 
BUFFF (Fritidsklubben Burfjord) 
Burfjord barnehage 
Badderen barnehage 

Alteidet samfunnshus 
Badderen samfunnshus 
Kvænangsbotn grendehus 
Jøkelfjord samfunnshus 
Sekkemo kirke/Kirkestua 
Burfjord kirke  
Badderen bedehus 
Kvænangen Næringsbygg  
Gildetun 
 

Messe, Kvænangen Kraftverk 
Alteidet camping 
Sekkemo camping 
Bjørkenes camping 
Sørstraumen klubbhus 
Arctic FjordCamp  
Persen hytter 
Kvænangen Flerbrukshus 
Ravelsnes Gård 

Samarbeid med innbyggere/ frivilligheten, bidra med mat, sengetøy, mm. 
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2.12 ATOMULYKKER 

Hendelser Atomulykker med fare for spredning av radioaktiv forurensning. Ulike årsaker: 
❖ Atomkraftverkulykke med radioaktivt nedfall 
❖ Øvrige hendelser der radioaktive stoff blir eksponert (havari av atomdrevet fartøy, 

sprengning av atomvåpen, satellittstyrt m.m.) 

Konsekvenser Radioaktiv forurensing av mennesker, dyr, vann, matvarer, miljø osv., etter nedfall  

Forberedelser De sentrale myndigheter ved Statens strålevern (KU, kriseutvalget ved atomulykker) og 
Fylkesmannen (ABU, atomberedskapsutvalget) har det overordnede ansvar for når nasjonale 
og lokale tiltak skal settes i verk.  
I korthet går lokale tiltak ut på følgende:  
1) Følge opp sentrale myndigheters pålegg og råd ved en atomulykke og videreformidle 

nødvendig informasjon til befolkningen. Dette innebærer bl.a etablering av kommunal 
kriseledelse som koordinator for arbeidet.  

2) Lokal utdeling av jod-tabletter: Tidspunktet bestemmes av sentrale myndigheter og utdeling 
på hvilken måte skjer etter en på forhånd gjennomtenkt plan som blir skissert senere i 
dokumentet. Tablettene beskytter mot en viss risiko for kreft i skjoldbrukskjertelen hos de 
yngste, gitt at de er tatt på korrekt tidspunkt. Barn under 18 år primært, ikke til de over 40.  

3) Innbyggerne skal i størst mulig grad holde seg innendørs idet øyeblikket radioaktivt 
forurenset luft kommer inn over våre områder. Tidspunktet for dette vil bli kunngjort i media.  

Tiltak Kriseutvalget for atomberedskap på nasjonalt nivå har 9 forhåndsbestemte tiltak som kan 
iverksettes ved en atomhendelse: 
1) Sikring av sterkt forurensede områder.   
2) Akutt evakuering.  
3) Tiltak i næringsmiddelproduksjon.  
4) Rensing av forurensede personer.  
5) Opphold innendørs.  
6) Opphold i tilfluktsrom.  
7) Bruk av jodtabletter (gjelder kun nordre del av Nordland, Troms og Finnmark).  
8) Kostholdsråd.  
9) Andre dosereduserende tiltak.  

Nærmere om punkt 1-9 for Kvænangen kommune:  
1) Sikring av sterkt forurensede områder: I Kvænangen finnes ingen radioaktive kilder. Uhell kan inntreffe for 

eksempel med trailer som har radioaktiv kilde. Lite sannsynlig. Sikring er politiets oppgave. Sivilforsvar og 
heimevern kan bistå.  

2) Akutt evakuering: Politiets oppgave. Se pkt 1. Lite aktuelt. Det vil i så fall innebære innkvartering på for 
eksempel skoler eller forsamlingshus med tilhørende forpleining, som vil være en kommunal oppgave. 

3) Tiltak i næringsmiddelproduksjon: Dette er Mattilsynets oppgave, råd søkes hos Atomberedskapsutvalget hos 
Fylkesmannen og lokalt Mattilsyn. Generelt er fôr i lukket silo og i rundballer ikke forurenset initialt. Nedfôring 
av dyr kan bli aktuelt senere hen, på bakgrunn av foretatte målinger. 

4) Rensing av forurensede personer: Det finnes ikke utstyr lokalt for dette. Det er dog mulig å improvisere med 
dusj med ”forurenset” inngang og ”ren” utgang. Sivilforsvaret har mobil renseenhet plassert i Harstad og 
Kirkenes. For øvrig søkes råd hos Fylkesmannen. 

5) Opphold innendørs: Radioaktive partikler i luften ute vil kunne innåndes og gi innvendig stråling foruten at klær 
og hud kan forurenses. Kriseutvalget hos strålevernet kunngjør tidspunkt. De som må være ute kan bruke 
munnbind og regntøy, det siste kan spyles med vann. Sivilforsvaret har målestasjon på Kvænangsfjellet.  

6) Opphold i tilfluktsrom: Kvænangen har tilfluktsrom på Kvænangen barne- og ungdomsskole, Sivilforsvaret 
hjelper til. 

7) Bruk av jodtabletter: Se eget avsnitt om dette. Kriseutvalget avgjør tidspunktet for når tablettene skal deles ut 
og når de skal tas. 

8) Kostholdsråd: Mattilsynets oppgave. Generelt kan grunnvann og emballert mat brukes i initialfasen. Senere vil 
råd gis på grunnlag av foretatte målinger av radioaktivitet i overflatevann og utvalgte matsorter, spesielt fra vilt, 
bær og fisk. 

9) Råd om andre dosereduserende tiltak: Kriseutvalget gir informasjon. 
I kommunen er det lagret kaliumjodidtabletter på Gargo sykehjem. Skal deles ut til kommunens innbyggere i tilfelle 
dette tiltaket settes i verk. Ansvarlig for utdeling er kommuneoverlegen (evt. kommunelege i dennes fravær). 
Viser for øvrig til egen plan for atomberedskap i Kvænangen kommune.  
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2.13  BEREDSKAP/KRIG 

 

Denne vil bli laget i samband med utdeling av Sivilt beredskapssystem (SBS), det vil si kommunal 

omleggingsplan. 

 

 

 

Vedlagt følger varslingslister, oversikter og ressurser. 
 

 


