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Beredskapsplan for kommunal kriseledelse 2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Beredskapsplan for kommunal kriseledelse 2016 vedtas slik den foreligger i denne sak.

Vedlegg
1 Beredskapsplan for kommunal kriseledelse 2016
2 "Når krisen inntreffer" - Informasjonsbrosjyre fra Gildeskål kommunes kriseledelse
(desember 2015)

Bakgrunn for saken:
Det vises til Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(Sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.10 og Forskrift om kommunal beredskapsplikt av 22.08.11.
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(Sivilbeskyttelsesloven) av 25.06.10, sier følgende:
«§ 15. Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen
Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter § 14 skal kommunen utarbeide
en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak
kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal
beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, varslingslister,
ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og media.
Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år.
Kommunen skal sørge for at planen blir jevnlig øvet. Departementet kan gi forskrifter
med nærmere bestemmelser om beredskapsplanens innhold og øvrige krav etter denne
bestemmelsen.»

Vurdering:
Fylkesmannens hovedinntrykk jf. tilsynsrapport av 28.01.14, er at Gildeskål kommune så
langt har ivaretatt sitt ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap på en god måte. Den
nye loven og forskriften har medført økte krav og forventninger til kommunen, og Gildeskål
har pr. 21.02.14 oppfylt de nye kravene.
Fylkesmannen sier og følgende:
«Gildeskål kommune har nylig foretatt en grundig revisjon av sin overordnete
beredskapsplan (Plan for kommunal kriseledelse). Planen er oversiktlig, brukervennlig
og tilfredsstiller minimumskravene i forskriftens § 4.»
Fylkesmannen kom i tillegg med merknad/råd om hvordan beredskapsplan for kommunal
kriseledelse kunne forbedres ytterlige, noe som ble fulgt opp ved planrevisjon våren 2014.
I årets reviderte plan (se vedlegg 1) har vi gjort ytterligere forbedringer bl.a. i disposisjonen,
for å få en mer logisk og lettbrukelig plan. Planen starter «bredt» og «smalner inn» etter
hvert som den blir mer konkret.
Videre er oppdateringer av planverk og forbedringer knyttet til vårt beredskapsarbeid siden
forrige revisjon, synliggjort.
Alle lister med navn og telefonnummer er gjennomgått og korrigert for ev endringer. Det er
og tatt inn en mal for situasjonsrapportering til Fylkesmann.

Forbedringer knyttet til vårt beredskapsarbeid siden forrige revisjon vår 2014, er som følger:


Nødaggregat kom på plass ved Gildeskål Bo- og Servicesenter (Gibos) våren 2015.
Ved ev langvarig strømbrudd på kommunehuset forflyttes kriseledelsesarbeidet til
Gibos (vaktrom og kantine).

•

Første kvartal 2016 planlegges flytting av kommunens servere og telefonsentral fra
kommunehuset til Gibos. Gibos med sitt nødaggregat gjør dette til et sikrere område.



Kriseledelsen disponerer nå et verktøy for iverksettelse av kommunal varslingstjeneste
over SMS/mobil og fasttelefon.



Krisenummer/pårørendetelefon er opprettet. Nummeret publiseres først når krise er et
faktum, og henvendelser her får prioritet foran andre henvendelser. Telefonsentralen
settes opp for å kunne ta imot flere samtaler samtidig.



Ifm behov for beredskapsløsninger når mobil, fasttelefon og nett er ute, er 6 satellitttelefoner inkl. rutinebeskrivelse fordelt ut i hhv Storvik, Inndyr (2), Nygårdsjøen,
Sandhornøy og Arnøyene. Dette sikrer kommunikasjon internt i kommunen, og videre
ut til nødetatene ved behov.



I tillegg vil lokalt brannmannskap og kommunelege kommunisere med egne nødetater
over det nasjonale nødnettet.



Det er opprettet en egen nettside for beredskap på kommunens hjemmeside, og
kommunens facebook-side vil også tas i bruk.



På kommunens nettside for beredskap ligger bl.a. en helt ny informasjonsbrosjyre (se
vedlegg 2). Pr januar 2016 har alle husstander fått informasjonsbrosjyren via ordinær
postdistribusjon, og fritidsbeboere har fått et særskilt varsel om at brosjyren kan
finnes på kommunens nettsider.



Det er opprettet beredskapsmail til kommunen, beredskap@gildeskal.kommune.no,
som Fylkesmann sender informasjon/varslinger til. På varslingslista står ledergruppa på
7 stk, postmottak/servicekontor, ordfører og varaordfører – til sammen 10 stk. På
denne måten vet vi hvem som får informasjon, hvilken informasjon og når. Dette for å
sikre at kriseledelse og ledergruppe informeres samtidig med samme informasjon.
Fylkesmann sender og ut SMS til ordfører, rådmann og beredskapskoordinator.



Kommunestyret vedtok våren 2015 utbygging av digital infrastruktur basert på
høyhastighetsbredbånd og oppdatert mobildekning (data og telefoni) i hele kommunen.
Denne utbyggingen skal etter planen være ferdigstilt høsten 2016. Bredbånd og
mobildekning som en naturlig del av vår infrastruktur er samfunnsmessig viktig, og
inngår i en helhetlig tenkning, også i forhold til et samfunnssikkerhets- og
beredskapsperspektiv.



Kommunens beredskapsplan skal øves minst hvert annet år, iht. gjeldende lovverk.
Fylkesmannen legger opp til årlige øvelser med kommunene, og Gildeskål har som mål
å delta på disse. Beredskapsplanen er så langt prøvd ut i praksis gjennom deltagelse i
kriseberedskapsøvelse, såkalt papirøvelse, med Fylkesmannen i Nordland 18.januar
2016. «Øvelse Nordland 2016» var en øvelse for kommunens øverste kriseledelse som
tok utgangspunkt i scenarioet «Alvorlig voldshendelse i en utdanningsinstitusjon», ett
av 12 scenarier i FylkesROS Nordland 2015. Øvelsen er evaluert og avdekte mindre
forbedringspunkter, som er tatt inn i denne planrevideringen og i øvrig planverk.

Konklusjon:
Rådmann anbefaler at Beredskapsplan for kommunal kriseledelse 2016 vedtas slik den
foreligger i denne sak.

