
Årskonferanse NEMFO  
Alta 6.-7 juni 2018  
Kommuneberedskap som deler og 
helhet. Å jobbe med systemet.  

Eli Synnøve Skum Hanssen 
Beredskapskoordinator 

Alta kommune 



Beredskaps- 
koordinators 

hovedoppgaver i 
Alta kommune 

 

• I samarbeid med, og på vegne av rådmannen 
(beredskapsansvarlig), sørge for en proaktiv 
kriseledelse og et 
profesjonelt beredskapsarbeid i Alta kommune. 

• Inngå i kriseledelsen og være bindeledd 
mellom kriseledelse og krisestab i kommunen. 

• Være bindeledd mellom kommunal beredskap 
og andre sentrale aktører i Alta-samfunnet, 
samt Fylkesmannen i Finnmark og DSB, med 
tanke på samfunnssikkerhet og beredskap. 

• Ha ansvar for overordnet risiko- og 
sårbarhetsanalyse og beredskapsplanlegging i 
kommunen, i tillegg være en ressurs i 
oppfølging av virksomhetenes 
beredskapsarbeid. 

• Utarbeide og vedlikeholde Alta 
kommunes beredskapsplanverk, med 
tilhørende tiltakskort.  

• Opplærings- og øvingsansvarlig 
for kriseledelse og-stab.  

• Ansvarlig for CIM 
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Kommunenes rolle og ansvar  

Overordnet kommunal beredskapsplan er forankret i: 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt 
CIM - som verktøy 
Øvrige St. Meld og rundskriv knyttet til beredskap 
Alle virskometers fagberedskapsplaner; eks helse, skole, vann og avløp, 
brann 
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Beredskap favner vidt – med ulike ansvar 
og roller – og som deler og helhet  
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Når det skjer noe, så skjer det i en kommune!  

Samfunnets forventninger? 
Hvordan styrke våre særegne kommuner som motstandsdyktige samfunn?  
 
Et samfunns evne til å forebygge og håndtere kriser avhenger av mer enn 
offentlige ressurser og innsats.  
 
Lokalkunnskap, næringsliv, frivillige organisasjoner, bygdelag, lokal kreativitet 
og lokale nettverk er viktig ved håndteringen av store og uforutsette 
hendelser.  
 
Totalforsvaret utgjør alt fra egenberedeskap hos individer til internasjonale 
ressurser.  
 
Ressursene må finne hverandre gjennom hele krisespekteret. 
 
 



Å forankre og være forberedt på  
 
• Å håndtere en krise på lavest mulig nivå: Nærhetsprinsippet  
• Å organisere oss i en krise lik den daglige organiseringen: 

Likhetsprinsippet:  
• At alle med ansvar i hverdagen – tar ansvar i en krise: 

Ansvarsprinsippet  
• At vi samvirker med hverandre og relevante aktører og virksomheter 

i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering: 
Samvirkeprinsippet 
 

  før – under og etter  
 

 
Prinsippene om nærhet, likhet, ansvar og samvirke  
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En organisasjon i hverdagen og ved kriser 
  «før, under og etter» 
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Å sikre struktur og fremdrift i beredskapsarbeidet i organisasjonen.  
Ha planer/rollebeskrivelse/ansvar for: 

Varsling Mobilisering Håndtering  Normalisering 
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Eksempler på områder som krever samordning, og 
berører spørsmål om ansvar og roller med / i kommunen: 

Under store arrangement 
 
 
Miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
 
 
Interkommunalt samarbeid 
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Systematisk arbeid: Å jobbe med systemet. 
Internkontroll - egenkontroll  

Fra overordnende politiske planer – nasjonale føringer – til kommunene 
Lokalpolitiske vedtak/planer  
Fra rådmannens internkontroll til forsvarlig kvalitet i utøvelsen 
Organiseringen av tjenestene - mulighetene 
Å legge til rette for å kunne ta ansvar i alle ledd – utøvelse 
Plassering av ansvar, avklaring av roller 
Riktig kompetanse på rett plass 
Risikoer og mangler – forebygging /håndtering av disse 
Å fordele ressurser 
Redskaper – rammer 
Å se tilbake for å se fremover – eks tilsyn, evalueringer, historikk, fakta 
Vite om hverandres og andres ansvar og ressurser  - deler og helhet 
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Systematisk arbeid for kriseledelsen og 
i virksomhetene i kommunen:  
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Eksempel 
Alta kommunes samfunnsplan 2015 -2027:  

Et mål er: 
Alta vil at aktivitetene våre skal skje innenfor naturens bæreevne, i et 
rent og trivelig miljø, og med god beredskap for klimaendringer og 
uønskede hendelser 
Og dette skal skje med følgende strategi:  
Sikre aktiv beredskap og god krisehåndtering 
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Ting henger i hop  
 

Svikt på et nivå går ut over helheten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hva hvis svikt på flere nivå?  
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Arbeider med med kompetanseheving i hele 
organisasjonen  

Helhetlig kompetanse (Weaver 2004) 
 

Å handle 

Å ha kunnskap til å forstå og analysere deler og helhet i 
situasjonen 

 Bevissthet 
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Å trene langsiktighet  - å jobbe systematisk 

Interne møter – opplæring - workshops 
Skrivebordøvelser 
Fullskalaøvelser 
Evaluering 
Retrening  
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Mange begreper – har vi felles forståelse? 
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Jobber med evnen til å håndtere trusler, årsaker, 
hendelser, barrierer, krisehåndtering -  til normaltilstand 
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(Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn): 

Kunnskap 

Forebygg
ing 

Beredska
p 

Håndteri
ng 

Gjenoppr
etting 

Læring 
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Kvalitet i beredskapsarbeidet?  
Se på tradisjoner fra helsetjenestene 
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Dsb:  
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Å dokumentere beredskap gjennom årshjul 

Januar 

Februar 

Mars 

April 

Mai 

Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober 

November 

Desember 
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Rapportering/sjekkliste internkontroll:  
Når utføres ting, evaluering og nye tiltak 

Rapporteringsoppgave  Hvordan 

1. Oppnår vi målene med beredskap, og mål for forbedringsarbeid. Beskriv hvordan 

2. Sikrer vi at arbeidstakerne har tilgang til og kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som 

gjelder for beredskap i virksomheten 

Beskriv hvordan 

3. Har ansatte tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fagområdet, samt om tjenestens 
HMS/ internkontroll 

Hvem, og hva, opplæring, kurs 

4.Sikrer vi at arbeidstakerne og oppdragstakerne medvirker  
slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes i virksomheten 

I hvilke møter, arenaer, anbud 

5.Ivaretas bruk av erfaringer fra eksterne til 
forbedring av virksomheten 

Hvordan 

6.Er det områder i virksomheten hvor det er registrert fare for svikt eller mangel på oppfyllelse 
av myndighetskrav 

Hvor, hvordan og årsak 

7.Tiltak: Arbeid med å utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige rutiner 
eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge farer 

Noe nytt siden sist, behov 

8. Foretas systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den 
fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i tjenesten 

Hvem tar systemkontroll 
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Totalforsvaret – å finne hverandre (dsb) 
Hvem er der og hvordan finne hverandre? 
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Å være forberedt på usikkerhet 

 
 
 
 
 
 
Å ha en krisehåndteringsorganisasjon i «hverdag og ved kriser»   
Å ha tilgjengelig personell, teknisk utstyr som eks droner og kart, sandsekker 
Å ha virkningsfulle planverk  
Samarbeid(-savtaler) med frivillige organisasjoner og eks bygdelag 
Øve på roller/ansvar/håndtering og virkelighetsnært 
Evaluere situasjonen og eget ståsted/status - følge opp med forbedringer 
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EliSynnove.Hanssen@alta.kommune.no 
  

Alta kommune 
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