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Innledning
Plan for oppfølging av beredskap skal bidra til å sikre at Sørfold kommune har løpende fokus
på beredskapsarbeidet. Årshjulet benyttes som sjekkliste og revideres ved behov. Revidering
ivaretas administrativt. På den måten fanger det også opp fylkesmannens tilsyns- og
øvelsesplan. Både tilsyn og øvelser skjer med fireårs intervaller, der det da gjennomføres
tilsyn og øvelse hvert annet år.
Årshjulet legger opp til årlig samling i beredskapsrådet i februar. Beredskapsrådet handler om
å samle gode og viktige samarbeidspartnere i beredskapsarbeidet, deriblant politiet,
brannvesenet, prest, kraftselskap, Sivilforsvaret, Røde kors. Dette er en god arena for
erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og samordning, og ikke minst en arena der aktører som
skal samhandle ved en hendelse blir kjent med hverandre. Siste møte i Beredskapsrådet var 2.
desember 2016, og settes nå opp i årshjulet og gjennomføres årlig.
Oppfølgingsplanen sammen med den helhetlige ROS-analysen og kommunens overordnede
beredskapsplan utgjør det øverste nivået i kommunens beredskapsdokumentasjon. Andre
planer:
Plan for kommunens psykososiale krisearbeid (kriseteamet)
ROS-analyser og beredskapsplaner innenfor den enkelte sektor og enheter

1. Oversikt over ROS-analyser og beredskapsplaner i Sørfold
kommune
Figuren viser en oversikt over kommunens planverk på ulikt nivå. Under «operativ
beredskap» er oversikten ikke komplett men det er kun tatt med eksempler på ROSanalyse og planverk.
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2. Opplæringsplan samfunnssikkerhet og beredskap
Forskrift om kommunal beredskapsplikt fastsetter i §7 at kommunen skal ha et system for
opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har
tilstrekkelige kvalifikasjoner. I veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB) er det beskrevet at de som står på kommunens interne varslingslister kan benyttes som
oversikt over hvem som inngår i et system for opplæring. Opplæringen skal først og fremst
gis i forbindelse med øvelser, men kan også gis som egen internopplæring. Kommunen skal
dokumentere i sitt system for opplæring. Dette kan for eksempel gjøres gjennom plan for
oppfølging og/eller i kommunens kompetanseplan.

Sørfold kommune skal tilby opplæring i samfunnssikkerhet og beredskap til følgende
målgrupper:





Kriseledelsen
Enhetsledere med beredskapsansvar
Kommunens psykososiale kriseteam (kriseteamet)
Kommunestyret

Opplæringsplan for perioden 2022 – 2023
Tiltak
Temakurs for kriseledelsen og enhetsledere
Dagskurs/samling for psykososialt kriseteam
 Samarbeid med andre kommuner
 I regi av Statsforvalteren
Gjennomgang planverk psykososialt kriseteam sine
medlemmer
Dagsseminar for kriseledelsen
- Media- og informasjonskurs
Revidere opplæringsplanen
Beredskapsseminar for kommunestyret
Beredskap som tema i ledermøte
Kompetanseheving CIM øvelse
 Kriseledelsen
 Leder kriseteamet

Tidspunkt
Årlig
Årlig
Kriseledelsen
kan også delta
Årlig

Ansvar
Kommunedirektør
Leder kriseteamet

Februar

Informasjonsansvarlig

Februar
Mars
Mai
Første mandag i
måneden

Kriseledelsen
Kommunedirektør
Kommunedirektør
Beredskapskoordinator

Leder kriseteamet

Opplæringsplanen revideres årlig av kriseledelsen. Revidert opplæringsplan skal refereres i
kommunestyret.
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3. Øvingsplan
Forskrift om kommunal beredskapsplikt fastsetter i §7 at kommunens beredskapsplan skal
øves annet hvert år. I veileder fra DBS er det beskrevet at bestemmelsen skal sikre at
kriseledelsen er rustet til å ivareta sine i oppgaver ved håndtering av uønskede hendelser.
Gjennom øvelser kan kommunen teste og videreutvikle sine beredskapsplaner og
kriseorganisasjon, gi opplæring til de som inngår i kriseorganisasjonen og avdekke styrker og
svakheter i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.
Veilederen påpeker at kommunen bør planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser i samarbeid
med interne og eksterne aktører. Viktige øvingsmomenter kan være:





Avklare roller og ansvar, både innad i egen organisasjon, mellom kommunen og
eksterne aktører og mellom de eksterne aktørene.
Etablere god situasjonsforståelse ved uønskede hendelser.
Fordele ressurser på tvers av ulike aktører for å ivareta befolkningen.
Krisekommunikasjon.

Øvelser skal sikre kontinuitet og vedlikehold av kommunens beredskap. Kravet til hyppighet
er knyttet til deltakelse i øvelse, ikke til at kommunen selv arrangerer den. Minimumskravet
til øvelse annet hvert år, er selvfølgelig ikke til hinder for at man øver oftere.
Forskriften stiller også krav om at øvelser skal evalueres. Det må utarbeides maler for
evaluering av hendelser og øvelser.

Sørfold kommune skal gjennomføre følgende øvelser:
Tiltak
Øvelse relatert til kommunens ROS-analyse
Deltakelse i øvelse Nordland i regi av Statsforvalteren
Diskusjonsøvelse kriseledelsen utvalgt hendelse

Tidspunkt
Annet hvert år.
Første gang vår
2023
Fastsettes av
SF. Januar
Oktober 2022

Ansvar
Kommunedirektør
Kommunedirektør
Beredskapskoordinator

Plan for øvelser revideres årlig av kriseledelsen. Revidert plan fremlegges som referatsak til
Kommunestyret.
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4. Årshjul beredskapsarbeidet generelt
Årshjulet sammenfatter hovedtrekkene i beredskapsarbeidet som angår kriseledelsen og
berørte enheter.

Tiltak
Møter i kriseledelsen
Temakurs for kriseledelsen og enhetsledere
(Media- og informasjonskurs 2023)
Gjennomgang planverk medlemmer psykososialt
kriseteam
Dagskurs/samling for kriseteamet.
 Samarbeid med andre kommuner
 I regi av fylkesmannen
Øvelse relatert til kommunens ROS-analyse og
kommunens overordnede beredskapsplan.
Deltakelse i øvelse Nordland i regi av fylkesmannen
Evaluering av øvelsen
Dagsseminar for kriseledelsen
Beredskapsråd
Gjennomgang og revisjon av beredskapsplaner
(overordnet og for enheter)
Gjennomgang og revisjon av plan for
beredskapsarbeidet/årshjul/opplæringsplanen
Gjennomgang og utarbeide tiltakskort
Teknisk test satellittelefoner
Beredskap som tema i ledermøte
Beredskapsseminar for kommunestyret
Diskusjonsøvelse kriseledelsen utvalgt hendelse
POSOM-plan, gjennomgang og revisjon
Forberede gjennomgang av ROS-analyse
Kompetanseheving CIM øvelse
 Kriseledelsen
 Leder kriseteamet
ROS-analyse, overordnet og pr enhet

Tidspunkt
Første mandag i
måneden
Årlig

Ansvar
Kommunedirektør

Årlig

Leder kriseteamet

Årlig
Kriseledelsen
kan også delta
Annet hvert år.
Første gang vår
2023
Fastsettes av
SF. Januar
Februar
Februar
Februar

Leder kriseteamet

Februar

Kommunedirektør

Kommunedirektør
Kommunedirektør
Beredskapskoordinator
Beredskapskoordinator
Kriseledelsen
Enhetsledere
Kriseledelsen

Mai
Hver tredje
måned
Mai
Mai
Juni
Oktober
November
Første mandag i
måneden

Kommunedirektør
Beredskapskoordinator

Desember
Første gang des
2023

Kriseledelsen
Enhetsledere

Kommunedirektør
Kommunedirektør
Beredskapskoordinator
Leder kriseteamet
Beredskapskoordinator
Beredskapskoordinator

Årshjulet benyttes som sjekkliste for beredskapsarbeidet.

For mer informasjon om kommunal beredskapsplikt se veileder fra Direktoratet for sivil beredskap.
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http://www.dsbinfo.no/DSBno/2018/tema/veileder-til-forskrift-om-kommunalberedskapsplikt/?page=34
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