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1

Innledende kommentar og overordnet mål

En krise defineres i denne planen som en uønsket hendelse som, primært i fredstid, rammer
mindre eller større grupper av mennesker. En krise kan kjennetegnes av følgende:









Den kommer overraskende
Preges av mangel på kontroll
Mange aktører
Tidspress
Sammenbrudd i den ordinære beslutningsprosessen
Usikkerhet
Mangel på informasjon
Stor pågang fra eksterne aktører som bl.a. media

Kriseplanen skal være retningsgivende for hvordan vårt moderne kommunale tjenesteapparat
skal håndtere denne typen hendelser.
Utover det å håndtere konkrete kriser og/eller uønskede hendelser er kommunen også pålagt å
jobbe helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, jf forskrift om
kommunal beredskapsplikt § 1. Dette handler om å etablere en helhetlig beredskapsprosess
som ivaretar det systematiske sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Vadsø kommune.
Det systematiske sikkerhets- og beredskapsarbeidet i Vadsø kommune beskrives nærmere i
vedlegg 1.
1.1

Overordnet målsetting

 Vadsø kommune skal ha en best mulig beredskap mot alle uønskede hendelser
 Kommunen skal være forberedt på raskt å kunne iverksette tiltak når en uønsket
hendelse oppstår
 Det skal tas nødvendige beredskapsmessige hensyn ved kommunal planlegging,
utbygging og drift

1.2

Prinsipper i beredskapsarbeidet

Ansvaret for risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og beredskapsarbeid er tillagt kommunen.
Følgende prinsipper gjelder:
Ansvarsprinsippet: Den virksomhet som har ansvaret for en tjeneste i en normalsituasjon,
har også ansvar for nødvendige beredskapsforberedelser og håndtering i en krisesituasjon.
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Likhetsprinsippet: Det skal være mest mulig likhet mellom organisering i en
normalsituasjon og i en krisesituasjon.
Nærhetsprisnippet: Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.
Samvirkeprinsippet: Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sikre best mulig samvirke
med relevante aktører – interne og eksterne - i arbeidet med forebygging, beredskap og
krisehåndtering.
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2

Kommunalt krisehåndteringsapparat

2.1

Kommunal kriseledelse

Når en krise oppstår kan kriseledelsen etableres. Kriseledelsen består av personer ansatt i
kommunen og ledes av kommunedirektøren. Den kommunale kriseledelsen er en overordnet
funksjon og er den som i øyeblikket har det kommunale ansvaret for å lede arbeidet med
krisen. Kriseledelsen skal derfor ikke delta på et evt skadested.
Følgende funksjoner inngår som fast i den kommunale kriseledelsen:









Ordfører
Kommunedirektør (leder)
Ass.kommunedirektør (beredskapskoordinator)
Kommunalsjef Oppvekst og Levekår (OL)
Kommunalsjef Helse, Rehabilitering og Omsorg (HRO)
Økonomisjef
Informasjonsansvarlig
Loggfører

Følgende ressurser er mobiliserbar for kriseledelsen:








HR-leder
IT sjef
Kommuneoverlege
Seksjonssjef Eiendom
Seksjonssjef Bygg- og anleggsdrift
Brannsjef
Daglig leder Vadsø Vann og Avløp

En oversikt over kommunens kriseledelse finnes i vedlegg 2.
2.2

Varsling av kriseledelse

Krisevarsling via Varsling 24
Vadsø kommune benytter Varsling 24 som løsning for varsling av kriseledelsen.
Ved å benytte denne løsningen vil hele kriseledelsen med evt stedfortreder bli varslet
samtidig.
Som reserveløsning vil kriseledelsen varsles manuelt pr telefon.
Kommunedirektøren vurderer sammen med ass.kommunedirektør/beredskapskoordinator
krisens omfang.
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Kommunedirektøren/beredskapskoordinator innkaller etter behov øvrige medlemmer av
kriseledelsen, samt nødvendig personale i og utenfor kommunen. Se varslingsliste sist i
planen.
2.3

Fullmakt for kriseledelsen

Fullmakter for den kommunale kriseledelse er vedtatt i kommunestyret (tidligere bystyre) i
sak 35/99 den 21.6.99:

Bystyret gir med dette følgende fullmakt til kriseledelsen, ordfører/rådmann i Vadsø
kommune:
1. Disponere inntil kr. 1 000 000,- til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining m.m,
skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø. Hjelp ved
akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser.
2. Omdisponere kommunalt personell og maskiner / redskaper til påtrengende hjelpetiltak og
utføring av nødvendige oppgaver som situasjonen krever.
3. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å
omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m.
4. Pålegge overtids- og ekstraarbeid.
5. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever.
Rammebeløpet på kr. 1 000 000,- kan overskrides ved påtrengende behov, og bevilgende
folkevalgt organ ikke kan sammenkalles.
Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges
formannskapet og bystyret for godkjenning.
Bystyret vedtar med dette vedlagte plan for den kommunale kriseledelse i Vadsø kommune.

2.4

Sted for etablering av kriseledelsen

Kontor for kriseledelsen er på Vadsø rådhus, Bystyresalen. Andre møterom på rådhuset kan
også benyttes. Backup-lokale er møterom i 2.etg. i midtfløyen på Nobile flerbrukshus.
Adressen er Oscarsgt. 21. Dette er også backup-lokale for Statsforvalterens kriseledelse.
Større møter og mediaorientering gjennomføres i egnede lokaler i Nobile flerbrukshus.
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Intern kommunikasjon/ informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet følge
vanlige kommandolinjer i administrasjonen.
Kommunikasjonsutstyr i kriseledelsens lokaler er:
Telefon/møtetelefon

789 42307 (bystyresal)

Mobiltelefon

992 56 543 (komm.dir.)
414 78 100 (ass komm.dir.)

2.5

Infrastruktur for øvrig

Det er montert høytaler på en av brannbilene. Denne kan benyttes som høytalerbil.
Brannvesenet disponerer apparater til eget samband.
Nødnett benyttes som felles kommunikasjonskanal for lege, ambulanse, politi, brann og
hjelpekorps.
Nøkkelbrikke til kriseledelsens lokaler finnes hos samtlige medlemmer av kriseledelsen,
samt på servicekontoret. Kommunedirektør og ass.kommunedirektør har også tilgang til alle
kommunale bygg.
Seksjon Eiendom er ansvarlig for å fremskaffe komplette sett av kart over det aktuelle
området, og for å bringe disse til kriseledelsens lokaler.
Følgende er definert som Viktige Prioriterte Telefoner (VPT):
Ordfører
Kommunedirektør
Ass komm.dir.

789 42301
789 42302
789 42311

Wenche Pedersen 906 86 648
Jarle Lystad 992 56 543
Marita Jakola Skansen 414 78 100

Ved strømbrudd løses kraftbehovet i kriseledelsens lokaler på følgende måte:
Nødstrømsaggregat til rådhuset er lokalisert i Rådhusgt.5.
Vadsø kommunes satellitt telefon vil være en viktig kommunikasjonsressurs i de tilfeller der
tele- og strømnettet faller helt ut. Satellitt telefonen er fom 01.03.2015 lokalisert på Vadsø
brannstasjon.
Satelitt telefon: +881 622 424 287

7

Plan for kriseledelse i Vadsø kommune

2.6

Kriseledelsens oppgaver

Alle aktiviteter skal loggføres, fortrinnsvis ved bruk av det elektroniske web-baserte
krisestøtteverktøyet CIM. Samtlige i kriseledelsen har tilgang til CIM.
Videre skisseres følgende oppgaver:
1. Avklare rollefordeling
2. Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser den kan ha for
kommunen og kommunens innbyggere.
3. Opprette og holde løpende kontakt med innsatsledelse/politi
4. Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer og materielle
verdier innenfor kommunens ansvars-/myndighetsområde
5. Statsforvalter varsles ved kriser som omfatter områder som strekker seg ut over
egen kommune.
6. Innkalle og mobilisere nødvendige ressurser (ledere/annet personell/eksterne
ressurser)
7. Iverksette informasjonstiltak
8. Vurdere behovet for, og evt iverksette, nødvendige tiltak med evakuering og
forpleining.
9. Iverksette gjeldende kommunale beredskapsplaner (fagplaner).
10. Vurdere om det kommunale psykososiale kriseteamet skal aktiveres
11. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle
tilgjengelige kommunale og eksterne ressurser.
12. Avgi periodisk rapport til statsforvalter. Tidspunkt avtales på forhånd.
Den kommunale kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal som sådan ikke
delta på skadestedet.

2.7

Proaktiv stabsmetodikk som metode for ledelse

Kriseleder benytter proaktiv stabsmetodikk i ledelsen av beredskapsorganisasjonen. Dette for
å sikre at kriseledelsen handler forutsigbart, strukturelt og planlagt. Metoden sikrer en
nødvendig analytisk tilnærming til situasjonen/hendelsen som skal håndteres. Prinsippene i
denne metodikken er nærmere beskrevet i vedlegg 3.

2.8

Kriseledelsens roller

Ordfører:
 Gi uttalelser til media, gjennomføre og lede pressekonferanser
 Uttale seg på vegne av kommunen, vektlegge betydning for liv og helse
 Varaordfører er fast stedfortreder for ordfører
Kommunedirektør:
 Operativ ledelse av kriseledelsen
 Ansvar for den praktiske oppfølgingen av hendelsen
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 Ta beslutninger i samarbeid med hele eller deler av kriseledelsen
 Ansvar for kontakt med eksterne parter
Ass.kommunedirektør/beredskapskoordinator:
 Fast stedfortreder for kommunedirektør
 Beredskapskoordinator, internt og eksternt
 Holde oversikt over og disponere interne ressurser (matrerielle og menneskelige)
 Oppdatering/revisjon av overordnet planverk
 Tavlefører ved bruk av proaktiv stabsmetodikk
Kommunalsjef Oppvekst og Levekår:
 Holde oversikt over alle seksjoner, tjenestesteder og tilgjengelige ressurser tilhørende
programområdet
 Sikre at programområdets beredskaps-/kriseplaner er oppdatert
 Disponere programområdets ressurser etter beslutning i kriseledelsen
 Iverksette informasjonsopplegg overfor berørte
Kommunalsjef Helse, Rehabilitering og Omsorg:
 Holde oversikt over alle seksjoner, tjenestesteder og tilgjengelige ressurser tilhørende
programområdet
 Sikre at programområdets beredskaps-/kriseplaner er oppdatert
 Disponere programområdets ressurser etter beslutning i kriseledelsen
 Iverksette informasjonsopplegg overfor berørte
Økonomisjef:
 Ha oversikt over økonomiske forhold som vil være relevant for kriseledelsen
 Bistå kommunedirektøren i arbeidet i kriseledelsen
 Besørge mat til kriseledelsen ved behov
Informasjonsansvarlig:
 Være ansvarlig for intern og ekstern informasjon
 Utarbeide pressemeldinger
 Håndtere og koordinere arbeidet med mediene
 Etablere informasjonskontor og opprette informasjonskanaler ut til publikum
 Mobilisere øvrige ressurser tilknyttet informasjonskontoret
Loggfører:
 Ha ansvaret for at det føres logg, primært i CIM
 Sørge for nødvendig avløsning ved behov

Mobiliserbare ressurser:
Seksjonssjef Eiendom:
 Følge opp seksjonens kriseplaner og sikre at disse er oppdatert
 Holde oversikt over og ha ansvar for oppfølging og videreutvikling av relevante ROSanalyser
 Ha ansvar for oppdatering av kart
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 Ha oversikt over kommunale bygg og ressurser knyttet til disse
 Ansvarlig for evakuering
Seksjonssjef Bygg- og anleggsdrift:
 Følge opp seksjonens kriseplaner og sikre at disse er oppdatert
 Ha oversikt over brannressursene
 Ha ansvar for kommunens oljevernberedskap
 Ha oversikt over kommunale bygg og ressurser knyttet til disse
 Ansvarlig for evakuering
Daglig leder Vadsø Vann og Avløp KF:
 Følge opp selskapets kriseplaner
 Ha oversikt over infrastruktur og ressurser knyttet til disse
 Bistå kriseledelsen
HR-leder:
 Stedfortreder for ass kommunedirektør
 Holde oversikt over personellressurser i hele organisasjonen
 Ansvarlig for informasjon til og kommunikasjon med HTV og HVO i saker som
berører disse
IT-sjef:
 Ha oversikt over og koordinere bruk av IT-infrastruktur
Brannsjef:
 Sikre brannfaglig kompetanse i kriseledelsen
Kommuneoverlege:
 Sikre nødvendig medisinskfaglig kompetanse i kriseledelsen

Samtlige i kriseledelsen, inkl stedfortredere, kan pålegges andre oppgaver utover det som her
er skissert. Kriseledelsen skal utgjøre et team som i fellesskap skal foreta nødvendige
vurderinger og fatte beslutninger i en krisesituasjon.

2.9

Kriseledelsens forhold til psykososialt kriseteam

Kommunens psykososiale kriseteam skal sikre og organisere psykososial hjelp og støtte til
personer som har opplevd brå og uventet død av nærstående person. Kriseteamet skal fungere
i den akutte fasen og være videreformidler til det øvrige hjelpeapparatet for nødvendig
oppfølging. Kriseteamets mandat finnes i CIM.
Kriseteamet har ikke en vaktordning, men de som er tilgjengelige stiller ved behov. Den som
blir kontaktet vurderer saken og innkaller andre fra teamet ut fra behov.
Kommunedirektør, beredskapskoordinator eller stedfortreder kan aktivisere/innkalle
kriseteamet ved behov. Kriseteamet kan også kalles inn av politiet og legevakt.
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Kriseteamet i Vadsø– telefonliste
Medlemmer
Daniel Østmo
Britt Larsen Mehmi
Mette Kjæreng Store
Rigmor Gaski Brevik
Elin Brastein
Nan-Helen Mikalsen
Carina Larsson
Julie Pipilos

Stilling
Psykolog, leder kriseteamet
Kommuneoverlege
Spes.ped.
Helsesøster
Diakon, Vadsø kirke
Pedagog
Barnevernspedagog
Finnmark fylkeskommune

Jobb
41 24 27 83
92 09 60 02
78 94 24 14
78 94 25 57
41 30 93 65
78 94 26 90
41 62 29 07
91 62 66 47

Privat
91 67 68 06
90 60 07 35
48 27 40 16
93 86 49 78

2.10 Beredskapsråd
I kommunens krisehåndteringsapparat inngår det kommunale beredskapsrådet.
Beredskapsrådet er hjemlet i Forskrift om kommunal beredskapsplikt §1. Denne stiller krav
om at Vadsø kommune påtar seg en pådriverrolle hva gjelder arbeid med samfunnssikkerhet i
kommunen. Vadsø kommune ser et kommunalt beredskapsråd som en god arena for drøfting
av samfunnssikkerhet og beredskap med andre relevante aktører, samt for gjensidig
orientering og samordning av planverk, analyser og tiltak av beredskapsmessig karakter.
Følgende eksterne aktører inngår i Vadsø kommunes beredskapsråd:
Avinor
Sivilforsvaret
Politiet
Statens vegvesen
Vadsø Havn
Vadsø Røde Kors Hjelpekorps
Krampenes Sanitetsforening
Varanger HV område
Varanger Kraft

2.11 Nedtrapping
Følgende punkter inngår i en nedtrapping:
 Kriseledelsen vedtar at krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift.
 Nødvendig etterbehandling av innsatspersonell og evt pårørende skjer i en kort
nedtrappingsfase. Senere behandling bør overtas av primærhelsetjenesten.
 Evaluering av hendelsen og kriseledelsens håndtering av denne.
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3

Kriseledelsens informasjonsopplegg

Operativ informasjonsansvarlig er: Arne Lindbach, tlf 789 42328 / 913 22 675
3.1

Målsetting for informasjon i en krisesituasjon

Informasjon i krise skal gis hurtig og korrekt til:








Kommunale organ
Rammede (skadde, overlevende, evakuerte)
Pårørende
Befolkningen generelt
Ansatte
Mediene
Andre berørte organ

3.2






Overordnede informasjonsprinsipper ved krisehåndtering

Informasjon er et lederansvar. Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at
informasjonen blir gitt - korrekt, raskt og målrettet.
Informasjon skal gis samordnet fra alle ledd og fremstå enhetlig for mottageren
Informasjon skal komme fra den som har ansvaret
Informasjon skal følge vanlige kommandolinjer for melding i systemet
Informasjon skal bygge på dialog med omverdenen.

Det er ordfører som har det overordnede informasjonsansvar. Kriseledelsen skal holde seg
orientert om krisens utvikling og opprette informasjonskanaler slik at all informasjon gis
riktig og ensartet.
3.3

Informasjonsflyt

Intern informasjon
Denne følger så langt råd er de vanlige rutiner og kommandolinjer.
Ekstern informasjon
Kriseledelsen skal selv:




Gå direkte ut i mediene
Holde informasjonsleddene oppdaterte
Lede pressekonferanser

Dersom kriseledelsen finner det hensiktsmessig kan denne bemyndige andre til å forestå det
som er sagt ovenfor.
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3.4

Opprettelse av informasjonskontor

Kriseledelsen vurderer om det er nødvendig å opprette eget kontor til dette formål se pkt 3.6.
3.5

Informasjonskanaler

NRK Finnmark (Alta) tlf. 784 44200
Dagbladet Finnmarken tlf. 789 55500
Intern e-post og intranett kan benyttes til ansatte i kommunen.
Informasjon kan også legges ut på kommunens hjemmesider samt ved bruk av sosiale medier
dersom dette vurderes som hensiktsmessig. Adressen er: www.vadso.kommune.no
Ansvarlig: informasjonsansvarlig
3.6

Informasjonskontor for publikum, pårørende og medier.

Informasjonskontor opprettes primært i egnede lokaler på Nobile Flerbrukshus, primært i
lokalene til Studiesenteret.
Telefonnummer 789 42300
Informasjonskontoret bemannes av følgende 3 personer hvorav informasjonsansvarlig er en
av disse.
Etternavn
Lindbach
Carstens
Henriksen

Fornavn
Arne
Hill
Inger

Telefon (a)
789 42328
789 42300
789 42386

Telefon (p)
913 22 675 (ansvarlig)
995 92 998
476 53 958

Informasjonsansvarlige har fullmakt til å innkalle øvrige ansatte i Vadsø kommune til
tjenesten ved behov.
Informasjonsansvarlig skal forvisse seg om hvilke opplysninger som kan gis til
publikum/pårørende, og er ansvarlig for at annen informasjon ikke kommer ut. Kriseledelsen
skal gi bestemmelser om dette.

Informasjonskontorets oppgaver:
Gi informasjon til publikum/ pårørende/ ansatte etter oppdrag fra kriseledelsen
Gi mediene informasjon om pressekonferanse, utlevere pressemeldinger fra kriseledelsen
og henvise mediapersoner til det sted disse skal vente på ny informasjon. Dette stedet er i
lokalene til Nobile Flerbrukshus.
3. Henvise pårørende til rette vedkommende/sted. Forvisse seg om at pårørende får kontakt
med kommunens kriseteam.
4. Henvise publikum til sted hvor de kan vente på videre informasjon (primært lokaler i
flerbrukshuset).
1.
2.
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5.

Ved evt evakuering skal informasjonskontoret være representert i mottaket og håndtere
informasjonsansvaret. Informasjonskontorets representant skal sammen med medisinsk
ansvarlig regulere forbindelsen mellom evakuert og mediene (jf planens kap.4)

3.7

Informasjon etter krisen

Kriseledelsen vurderer en nedtrappingsplan for kriseinformasjon i samråd med
førstelinjetjenesten, informasjonskontoret og kriseteamet som har fanget
informasjonsbehovet.

14

Plan for kriseledelse i Vadsø kommune

4

Evakuering

Følgende er ansvarlige for å lede evakueringsarbeidet etter ordre fra kriseledelsen:

Seksjonssjef Eiendom
Yngvar Mækelæ
Seksjonssjef Bygg og Anleggsdrift
Rune Aslaksen

Adresse
Nobile flerbrukshus

Telefon
789 42458
406 34 585

Nobile flerbrukshus

789 42453
466 28 910

Følgende ressurser (mannskaper) skal brukes for å gjennomføre evakueringen:
Ansatte under seksjon Eiendom, seksjon Bygg og anleggsdrift, Vadsø brannvesen, samt
aktuelle ledere av tjenester der evakuering er påkrevd. Kriseledelsen kan også bruke eksterne
ressurser ved behov (f.eks. Røde Kors, sivilforsvaret, frivillige lag og foreninger).
Ved evakuering skal informasjonskontoret være representert i mottaket og håndtere
informasjonsansvaret. Informasjonskontorets representant skal sammen med medisinsk
ansvarlig regulere forbindelsen mellom evakuert og mediene.

Oppgaver til dem som skal lede og gjennomføre evakueringen i evakueringsområdet:
1. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor i nærheten mm.)
2. Informere befolkningen i området som skal evakueres og hva de skal ta med seg.
3. Skaffe egnede transportmiddel.
4. Samle personer i egnede lokaler når innkvartering ikke kan skje direkte.
5. Foreta nøye registrering av de som innkvarteres. Hvem som flytter på egen hånd mm.
6. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt. Sette ut vaktmannskaper.
7. Bistå under behandlingen av skadde.
8. Samarbeide med LRS /Skadestedsleder (LRS=lokal redningssentral, normalt politiet)
9. Sørge for forpleining og klær.
10.Omsorgsfunksjon. Avtale med prest, frivillige organisasjoner.
11.Gi løpende informasjon til kriseledelsen.

Liste over aktuelle innkvarteringssteder i kommunen:
Scandic Vadsø
Vadsø Fjordhotell
Vadsø Apartments
Sivilforsvaret

789 51681
95221303/92216280
905 41 041
Ivar.frantzen@dsb.no mob. 97772607
Kirkenes: 78 97 73 33

I tillegg kan kommunale formålsbygg brukes ved behov.
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Hvis evakueringsområdet ligger slik til at det strekker seg inn i nabokommune må denne
kommune kontaktes. Dette kan skje gjennom Statsforvalter.
5

Redningsressurser

Liste over instanser som disponerer redningsressurser i kommunen finnes i vedlegg 4.
6

Oversikt over aktuelle frivillige organisasjoner i kommunen

Liste over aktuelle frivillige organisasjoner finnes i vedlegg 4.

7

Kommunale beredskapsplaner (fagplaner)

Kriseledelsen skal ha tilgang til alle operative kommunale beredskapsplaner. Disse skal
inneholde oversikter over alle ressurser (i og utenfor kommunen), som kan brukes i en krise.
Den enkelte tjenesteleder og seksjonssjef har ansvar for at egne delplaner forefinnes og at
disse er oppdaterte. Kommunalsjefene (som inngår i kriseledelsen) er ansvarlig for at planene
er lagt inn i CIM.
Kommunale beredskapsplaner:
Planens navn:

Ansvarlig:

Innhold:

Status pr. høst - 22:

Beredskapsplan for Plan,
Miljø og
Kommunalteknisk
virksomhet

Yngvar Mækelæ

Organisasjonskart
Disponibelt mannskap og utstyr
Varslingsplaner
Oversikt over disponibelt utstyr
i kommunen
Oversikt over entreprenører og
diverse leverandører

Oppdatert 03.09.2019

Beredskapsplan for vern
mot akutt forurensning
region Øst-Finnmark

Steffen Holsbø,
brannsjef Vadsø
brannvesen

Organisasjonskart
Disponibelt mannskap og utstyr
Varslingsplaner
Oversikt over disponibelt utstyr
i regionen

Under revisjon,
forventes ferdig i 2023

Beredskapsplan for helse,
rehabilitering og omsorg

Kommunalsjef HRO

Plan for sikring av
helsetjenesten og organisering
av disse tjenestene i
krisesituasjoner. Oversikt over
disponible ressurser,
kommunikasjonsmidler og
samarbeidsinstanser.

Under revisjon,
forventes ferdig i 2023

Beredskapsplan for
sosialtjenesten

Leder NAV Vadsø

Beredskapsplan for NAV Vadsø

Ny oppdatering
forventes i oktober 2022

Plan for krisehåndtering i
skoler

Kommunalsjef OL

Hvordan takle små og store
ulykker/dødsfall hos barn eller
dennes familie, forholdet til

Oppdatert høst 2020
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andre barn m.v. Herunder også
dramatiske voldsepisoder.
Plan for krisehåndtering i
barnehager

Kommunalsjef OL

Hvordan takle små og store
ulykker/dødsfall hos barn eller
dennes familie, forholdet til
andre barn m.v.
Skal sikre at barnehagene og
skolene er i stand til raskt å
trappe opp og ned på tiltak etter
smittevernsituasjonen. I tillegg
inneholder de rutiner og tiltak
på de ulike nivåene i
trafikklysmodellen.

Oppdatert høst 2020

Beredskap pandemi for
Vadsøbarnehagene og
Vadsøskolene

Kommunalsjef OL

Smittevernplan

Kommunalsjef HRO

Oppdatert høst 2020.

Pandemi plan

Kommunalsjef HRO

Oppdatert høst 2020.

Oppdatert høst 2020
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8

Kvalitetsrevisjon

Følgende gjelder for kvalitetsrevisjon av kommunens kriseplan:
8.1

Rutiner for oppfølging av beredskapsarbeidet i kommunen

Beredskapsarbeidet skal årlig vurderes for å fastslå om aktivitetene og resultatene stemmer
overens med det som er planlagt. Til dette kan “Sjekkliste ved årlig kontroll og oppfølging”
(vedlegg 5) benyttes. Denne fylles ut av de ansvarlige for de ulike kommunale
beredskapsplaner (jf. pkt.7 over) og oversendes kommunens beredskapskoordinator innen 1.
september. Ved evt. avvik skrives avviksmelding (vedlegg 7) og sendes
beredskapskoordinator innen 1.september (sammen med sjekkliste i vedlegg 5). Alternativt
kan rapport og evt avviksmelding sendes beredskapskoordinator fortløpende via epost.
Etter gjennomført kontroll føres “Rapport fra årlig kontroll og oppfølging” (vedlegg 6) som
fylles ut av beredskapskoordinator og oversendes kommunedirektør.
Ansvarlige for beredskapsplanene sammenfatter alle tiltak med økonomiske konsekvenser
som er fremkommet, og tar disse med i behandlingen av kommunens økonomiplan/ budsjett.
8.2

Kontroll og oppfølging ved kriser/ øvelser

Dersom planverket blir berørt av kriser eller øvelser må planverket oppdateres umiddelbart og
nye utgaver distribueres i henhold til fordelingsliste (vedlegg 8).
Beredskapskoordinator er ansvarlig for at det gjennomføres øvelse for kommunal
kriseledelse. I hht forskrift for kommunal beredskapsplikt skal kommunens beredskapsplan
øves hvert annet år. Forskriften anbefaler at scenarioene for øvelsene hentes fra kommunens
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Videre fremgår at kommunen ”skal øve sammen med
andre kommuner og relevante aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette
hensiktsmessig.”
Det må vurderes hva som er mest formålstjenlig; papirøvelser eller praktiske øvelser.
Kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i
kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner.
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VARSLINGSLISTE
Varslingsliste for innkalling av nøkkelpersonell - alfabetisk:
Etat/virksomhet/stilling

Kontaktperson

Ass kommunedirektør
Brannsjef
Energiverket (strøm)

Marita Jakola Skansen
Steffen Holsbø
Varanger Kraft

Havnesjef
Informasjonsansvarlig
IT sjef
Kommunalsjef HRO
Kommunalsjef OL
Kommunedirektør
Kommuneoverlege

Eirik Karlsen
Arne Lindbach
Eirik Andreassen
Fiona Sahl
Grethe Pleym
Jarle Lystad
Britt Larsen Mehmi

Mattilsynets regionkontor
NAV Vadsø
Ordfører

Gørill Hogseth
Tone Persen
Wenche Pedersen

Politi/ lensmann
Politisk sekretær
Prost
RS Finnmark (redningsskøyta)

Røde Kors
Servicekontoret
Seksjonssjef Barn og Familie
Barnevern
Seksjonssjef Barnehage
Seksjonssjef Bygg- og
anleggsdrift
Seksjonssjef Eiendom
Seksjonssjef Heldøgnsbotilbud
Seksjonssjef Helse
Seksjonssjef Hjemmetjeneste
Seksjonssjef Utdanning
Statsforvalterens
beredskapsavdeling
Varaordfører
Vegvesen
Veterinær
Økonomisjef

Telefon (a)

Telefon(p)/
Mobil

789 42311
789 42421
789 62600/
789 62699
926 95 888
789 42328
789 42321 (a)
789 42352
789 2401
789 42302
789 42520/
920 96 002
22 40 00 00
952 13 040
789 42301

414 78 100
406 00 176
917 94 200

Odd Børre Evensen
Gøril Samuelsen
Jan Barstein
RS Reidar von Koss
RS Odin
RS Gjert Wilhelmsen
Vidar Ratikainen
Hill Carstens
Sølvi Arvola

02800/112
789 42331
789 42984

474 75 816
901 36 338

789 42381
789 42356

916 79 610
916 79 650
916 79 632
976 89 496
995 92 998
455 19 879

Bente Jakola
Rune Aslaksen

789 4
789 42453

466 28 910

Yngvar Mækelæ
Unni Pedersen Stock
Marit Nordstrand
Anja Betsi Terentieff
Gunn Åse Paulsen
Ronny Schjeldrup

789 42458
789 42359
789 42578
789 42515
789 42351
789 50300

406 34 585
957 42 431
404 92 806
950 60 450
415 44 254
481 57 540

Hanne Jonassen Harila
Per Marius Pedersen
Marit Sandersen
Jon Ragnar Morso

958 12 496
915 34 559
970 06 398
789 42341

958 12 496

913 22 675
992 42 321
915 50 902
924 90 740
992 56 543
920 96 002
962 37 085
952 13 040
906 86 648

970 06 398
926 82 227
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