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Innføring av krisestøtteverktøyet CIM

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Arbeidsmiljøutvalget er positiv til at styringsverktøyet CIM innføres som et helhetlig
styringssystem for sikkerhet og beredskap.

Bakgrunn for saken:
Internkontrollforskriften § 5.
Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 1:
«Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av
sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø
og materielle verdier».
Vurdering:
CIM er et helhetlig styringssystem for kvalitet, sikkerhet og beredskap. Systemet støtter alle
prosesser i beredskap:
- Med CIM kan man skape bevissthet i organisasjonen om risikoer, rutiner, prosedyrer
og offentlige krav.
- Gjennom å samle planverk, tiltakskort og rutiner skapes sikkerhet og trygghet. Alle
involverte har dedikerte roller om en hendelse skulle oppstå og oversikt over hva de
skal gjøre, hem som skal kontaktes og hvilke ressurser som er tilgjengelige.

-

Alt arbeid blir loggført og sporbart. Et system tar hånd om alle funksjoner i
håndteringen av en hendelse.
Når normalsituasjonen igjen inntreffer er alt logget og tatt vare på slik at det kan
jobbes videre med læring og forbedring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en rammeavtale med
leverandøren F24 Nordics (tidligere One Voice) og gjennom denne har alle kommuner tilgang
til styringssystemet CIM. Systemet er gratis for kommunene og tilgjengelig for alle norske
kommuner via fylkene. Gildeskål kommune har allerede tilgang til CIM, men systemet er ikke
tatt i bruk.

Selv om alle kommuner har tilgang til CIM, er de ikke pålagt å bruke det. CIM er et verktøy
DSB mener det er viktig at kommunene har tilgang til, og at det vil gjøre det enklere for
kommunene både å håndtere hendelser og ha best mulig beredskap. Det er imidlertid opp til
hver enkelt kommune å bestemme hvilke(t) verktøy som er best egnet.
Ledergruppen har tatt stilling til saken og ønsker å innføre CIM som et helhetlig
styringssystem for sikkerhet og beredskap.

Konklusjon:
Kommunedirektøren anbefaler at styringsverktøyet CIM innføres som kommunens helhetlige
system for sikkerhet og beredskap.

