
EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet

MØTEINNKALLING

Utvalg: Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Dato: 23.10.2013 Tidspunkt: 12:00

BEFARING / ORIENTERINGER

kl
10:30 -  11:15 Besøk  ved sentrum helsestasjon, omvisning og orientering om 

helsestasjonstjenesten
11:30 - 11:45 Status heltidskulturprosjekt v/prosjektleder Tone Tunheim

kl 1200 Møtestart formannskapssalen, rådhuset 4 etasje.

Fremmøte ved Sentrum helsestasjon, Skriveralmenningen 2     kl. 10:30

Saksliste:
Sak nr. Sakstittel L

060/13 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 23.10.2013

Avgjøres av kommunestyret:

061/13 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Eigersund kommune 2013

062/13 Retningslinjer for erverv av privat grunn

063/13 Endring av statuttene for innsatspremie

064/13
Ekspropriasjon av arealer for gjennomføring av reguleringsplan for 
gangvei i Vadlåsen

065/13
Utkast til ny samarbeidsavtale ved Interkommunalt krisesenter i 
Stavanger

066/13 Peking House -  skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016

Avgjøres av utvalget:

067/13 Godkjenning av protokoll  fra formannskapets møte 24.9.2013

068/13 Prinsipper for valg av adressenavn

069/13 Møteplan for 2014

070/13 Referatsaker til formannskapets møte 23.10.2013

Egersund, 8. oktober 2013

Leif Erik Egaas
Ordfører Leif Broch

Utvalgsekretær
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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 
eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv 
kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til 
møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger 
av saken(e).

Forfall meldes til Målfrid Espeland 901 33 107  maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no
– event. til kommunens sentralbord 51 46 80 00

 Tom Harry Albertsen (FrP)  for Tommy Bjellås (FrP)  

 Frank Emil Moen (AP)  for Unn Therese Omdal (FrP)  

Kommunestyremøte 28.oktober Frist for endring: Fredag 4.oktober
Partienes gruppemøter
Parti Sted Dag Dato Tid kl.
AP Arbeidernes Hus Torsdag 17.oktober 19:30
FRP Formannskapssalen, rådhuset Mandag 14.oktober 18:00
H Formannskapssalen, rådhuset Tirsdag 15.oktober 18:00
KRF Formannskapssalen, rådhuset Mandag 21.oktober 19:00
SP Formannskapssalen, rådhuset Onsdag 16.oktober 19:30
SV Formannskapssalen, rådhuset Torsdag 17.oktober 18:30
V Kulturkontoret, Strandgaten Torsdag 17.oktober 20:00

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. 
Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av 
lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge 
en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten 
varsel.

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene 
kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.09.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/1952
Journalpostløpenr.:
13/25604

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
060/13 Formannskapet 23.10.2013

Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 23.10.2013 
  

Sammendrag:
Spørsmål/Orienteringer som kommer i møtet.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Spørsmål/orienteringer i møtet 25.09.2013:
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Saker fra formannskapets møte 23.10.2013 som skal videre 
til kommunestyrets møte 28.10.2013 

 
Saksnr.  
Formannskapet 

Saksnr. 
Kommunestyret 

Sak 

061/13 069/13 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Eigersund 
kommune 2013 

062/13 070/13 Retningslinjer for erverv av privat grunn 

063/13 071/13 Endring av statuttene for innsatspremie 

064/13 072/13 Ekspropriasjon av arealer for gjennomføring av 
reguleringsplan for gangvei i Vadlåsen 

065/13 073/13 Utkast til ny samarbeidsavtale ved Interkommunalt 
krisesenter i Stavanger 

066/13 074/13 Peking House -  skjenkebevilling for perioden 2012 
- 2016 

 
 
 
Vær oppmerksom på at den/de vedlagte saken) skal videre til kommunestyret og de sendes ikke ut til 
kommunestyrets medlemmer/varamedlemmer dersom de også får saksdokumenter til utvalget, mao de 
får kun det enkelte sett en gang. 
 
Kommunestyret saksdokumenter vil nå bestå av flere ”bunker” som alle sendes ut samtidig. 

- Innkalling og saker som går direkte til kommunestyret, som godkjenning av protokoll, 
referatsaker, vedtak i f etter § 13 samt interpellasjoner. 

- Saker der formannskapet innstiller til kommunestyret. 
- Saker der planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret. 
- Saker der havnestyret innstiller til kommunestyret. 
- Saker der kontrollutvalget innstiller til kommunestyret. 
- Saker der felles brukerutvalg gir uttale til kommunestyret. 
- Ettersendte vedtak fra hovedutvalgene. 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 03.10.2013
Arkiv: :FA-X20
Arkivsaksnr.:
13/304
Journalpostløpenr.:
13/26362

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Sentralstaben
Svein Oskar Wigestrand
Beredskapsansvarlig
51 46 83 44
svein.oskar.wigestrand@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
061/13 Formannskapet 23.10.2013

Kommunestyret 28.10.2013

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) for Eigersund 
kommune 2013
  

Sammendrag:
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven) krever at kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Kommunestyret ba om en slik sak i juni 12 og det har 
også vært tilsyn fra Fylkesmannen der manglende oppdatering er et avvik som nå vil bli 
lukket.

ROS-analysen har vært på en omfattende intern og ekstern høring, med ulike 
arbeidsgrupper i gang for å kartlegge risiko og sårbarhet i kommunen.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret som avgjør saken.
PTU tar saken til orientering eller avgir en uttale til formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak 03.10.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. ROS-analyse for Eigersund kommune 2013 godkjennes,

2. Det legges frem en sak om status og fremdrift i forhold til tiltak i ROS-analysen til 
kommunestyrets junimøte 2015.

Eventuell tidligere politisk behandling:

K-sak 74/12 18. juni 2012 - Justering av plan for kriseledelsen i Eigersund kommune
7. Overordnet ROS-analyse og revidert beredskapsplan legges frem for kommunestyre 

senest i oktober 2013.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven) krever at kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). I forskrift om kommunal beredskapslikt finner man 
bestemmelser om bl.a. innholdet i ROS-analysen. 

 

Side 5 av 218



2

Fylkesmannen hadde 19. juni 2012 tilsyn med beredskap i kommunen og det var to avvik, 
hvorav manglende oppdatert ROS-analyse var den ene.

Det har vært gjennomført en omfattende prosess både internt og eksternt. Detaljer i dette 
fremgår av vedlegget ROS-analysen i Eigersund kommune.

Saksbehandlers vurderinger:
I tråd med lovverket vil en oppdatert ROS-analyse danne grunnlaget for beredskapsarbeid i 
kommunen og ikke minst grunnlaget for en ny beredskapsplan. Når ROS-analysen er vedtatt 
av kommunestyret vil denne være utgangspunkt for det videre arbeidet med å ferdigstille ny 
og revidert beredskapsplan for kommunen. Dette vil lukke det andre avviket i fylkesmannens 
tilsyn. En ny beredskapsplan er en temaplan og vil følge rutinene for slike planer når det 
gjelder involvering, høring mm, og vil bli lagt frem for kommunestyret så fort dette er praktisk 
mulig.

Som det fremgår av ROS-analysen er tiltaksdelen delt opp i ”engangstiltak” og fortløpende 
tiltak. Noen tiltak er relativt enkle og billige å gjennomføre, andre vil kreve investeringer i 
større og mindre grad, til dels omfattende planarbeid og andre vil igjen handle om å 
implementere sikkerhetstenking i det daglige arbeidet i organisasjonen (Dag-ROS).

Mye av beredskapsarbeidet handler om å få på plass rutiner og bevissthet rundt dette i alle 
ledd i organisasjonen, som f.eks hjemmesykepleien som kjører nattpatrulje og læreren som
har med klassen på busstur til store flomsikringsarbeider. ROS-analysen er et viktig verktøy i 
så måte.

Når rådmannen har valgt å ikke fremheve enkelthendelser som skal ha prioritet, er det fordi 
dette er en helhetlig ROS-analyse og rådmannen og den enkelte kommunalsjef vil måtte ta 
tak i sine forhold og innarbeide dette i videre plan- og budsjettarbeid og gi prioritet ut på det 
enkelte tiltak ut i fra tiltakets karakter.

ROS-analysen vil også være levende dokument som ajourføres jevnlig i takt med endringer i 
samfunnet rundt oss. Det vil være naturlig å se revisjon av ROS-analysen i sammenheng 
med den årlige (lovpålagte) revisjon av kommunens beredskapsplan.

Det legges opp til at kommunestyret får en sak om status og fremdrift i forhold til tiltak i ROS-
analysen til kommunestyrets junimøte 2015. Begrunnelsen for juni 2015 er at for mange av 
tiltakene er det, som nevnt tidligere, snakk om til dels omfattende plan- og budsjettendringer.

Universell utforming:
Ikke aktuelt i denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Det legges ikke frem noen oversikt over økonomiske konsekvenser for de enkelte tiltak da 
det vil være umulig å anslå i en slik overordnet ROS-analyse. Igjen, dette er noe som vil 
måtte innarbeides i plan- og budsjettene til den enkelte avdeling i årene fremover.

~ o ~

Alternative løsninger:
ROS-analyse for Eigersund kommune 2013 godkjennes med følgende endringer:

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
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Dok.nr Tittel på vedlegg
303311 3T-ark.pdf
303309 Rosanalyse 2013 (v1).pdf

246727
Endelig rapport for tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i Eigersund 
kommune 19.06.12

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

2 I 08.01.2013
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

ROS-analyse - møte tirsdag 8. januar

3 X 11.01.2013 Svein Oskar Wigestrand ROS - analyse
4 U 15.01.2013 Magne Eikanger Arbeidsgrupper - ROS analyse

5 I 21.01.2013
Brannvern- og 
beredskapsrådgiver 1

ROS-analyse for Eigersund kommune -
målsetting - involvering av eksterne aktører

14 X 11.02.2013

Anne Brit W. Tengesdal; 
Leif E. Broch; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Nils Georg Hansen; 
Anne-Grethe Woie; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse for Eigersund kommune - justert 
referat fra styringsgruppas møte 07.02.13.

15 X 25.02.2013

Anne Brit W. Tengesdal; 
Leif E. Broch; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Nils Georg Hansen; 
Anne-Grethe Woie; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse - styringsgruppa - deler av ROS-
analysen

16 X 05.03.2013

Jarle Valle; 
Anne Brit W. Tengesdal; 
Sigrund Berge Midbrød; 
Astrid Elisabeth 
Helgeland Jørgensborg; 
Roger Tengsareid; 
Helge Waage; 
Per Steinar Berentsen; 
Leif E. Broch; 
Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Sissel Orstad Grastveit; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Anne Bodil Surdal; 
Jone Chr. Omdal; 
Nils Georg Hansen; 
Svein Ivar Midbrød; 
Marianne Petersson; 
Steinar Nordvoll; 

ROS-analyse - referater fra arbeidsgruppenes 
møter i uke 9 og 10
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Solveig Strømstad; 
Anne-Grethe Woie; 
Arnhild Ravnevann; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Nina Bolme Steinsholt; 
Svein Oskar 
Wigestrand; 
Carl Arthur Tønnessen; 
Odd Stangeland

1 U 07.03.2013

Fonn Egersund AS; 
Aker Egersund AS; 
Rogaland Bildeler AS; 
Orica Norway As; 
Bertelsen & Garpestad; 
Dalane Miljøverk IKS; 
Hermod Teigen AS; 
Helse Stavanger HF; 
Mattilsynet 
Distrikskontoret For 
Dalane; 
NSB AS; 
Jernbaneverket; 
Telenor Norge AS; 
Vegvesenet; 
Rogaland bildeler AS; 
Redningskrysseren RS 
111 "Peter Henry von 
Koss"; 
Eigersund havnevesen; 
Kystverket; 
Sirdal kommune; 
Jernbaneverket region 
Vest; 
Hå kommune; 
Dalane energi IKS; 
Egersund Røde Kors; 
Rogaland 
sivilforsvarsdistrikt; 
Agder og Rogaland 
Heimeverndistrikt 08; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Bjerkreim kommune; 
Sokndal kommune; 
Lund kommune

Invitasjon til møte - risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) for Eigersund kommunene

17 X 08.03.2013

Anne Brit W. Tengesdal; 
Leif E. Broch; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Anne-Grethe Woie; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Eivind Galtvik; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyser for Eigersund kommune - forslag 
til referat fra styringsgruppas møte 07.03.13
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18 X 18.03.2013 Alle ansatte ROS-analyse

19 X 26.03.2013

Anne Brit W. Tengesdal; 
Leif E. Broch; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Anne-Grethe Woie; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Eivind Galtvik; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse - møte i styringsgruppa

20 X 02.04.2013

Jarle Valle; 
Anne Brit W. Tengesdal; 
Sigrund Berge Midbrød; 
Astrid Elisabeth 
Helgeland Jørgensborg; 
Roger Tengsareid; 
Helge Waage; 
Per Steinar Berentsen; 
Leif E. Broch; 
Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Sissel Orstad Grastveit; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Anne Bodil Surdal; 
Jone Chr. Omdal; 
Nils Georg Hansen; 
Marianne Petersson; 
Steinar Nordvoll; 
Solveig Strømstad; 
Anne-Grethe Woie; 
Arnhild Ravnevann; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Nina Bolme Steinsholt; 
Eivind Galtvik; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse for Eigersund kommune -
møtereferater fra de andre møtene i 
arbeidsgruppene

21 X 03.04.2013

Leif E. Broch; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Nils Georg Hansen; 
Anne-Grethe Woie; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 
Nina Bolme Steinsholt; 
Eivind Galtvik; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse - forslag til møtereferat fra 
styringsgruppa

6 I 23.04.2013 Bjerkreim kommune
Opplysninger om Bjerkreim til bruk i ROS-
analyse

22 X 14.05.2013

Leif E. Broch; 
Ketil Helgevold; 
Tore L. Oliversen; 
Anne-Grethe Woie; 
Dag Kjetil Tonheim; 
Kristin Bø Haugeland; 

ROS-analyse - referat fra styringsgruppas møte 
08.05.13

 

Side 9 av 218



6

Nina Bolme Steinsholt; 
Eivind Galtvik; 
Svein Oskar Wigestrand

23 X 24.05.2013

Sigrund Berge Midbrød; 
Sissel Orstad Grastveit; 
Solveig Strømstad; 
Arnhild Ravnevann; 
Nina Bolme Steinsholt; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse - forslag til referat fra dagens møte 
i arbeidsgruppe helse og omsorg 24.05.13

24 X 27.05.2013

Jarle Valle; 
Roger Tengsareid; 
Helge Waage; 
Per Steinar Berentsen; 
Annbjørg Elve 
Skofteland; 
Jone Chr. Omdal; 
Steinar Nordvoll; 
Anne-Grethe Woie; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse - referat fra dagens møte 27.05.13 
- arbeidsgruppe teknisk

7 I 20.06.2013
Stavanger 
universitetssjukehus

Bortfall av strøm ved Eigersund sjukehus -
installering av nødstrømsaggregat

8 U 25.06.2013

Mattilsynet; 
Stavanger 
universitetssjukehus; 
Rogaland 
sivilforsvarsdistrikt; 
Fylkesmannen i 
Rogaland; 
Eigersund politistasjon

ROS-analyse Eigersund kommune -
høringsuttale

9 U 08.07.2013
Stavanger 
universitetssukehus

Bortfall av strøm ved Egersund sjukehus

10 I 28.08.2013 Mattilsynet
ROS-analyse Eigersund kommune -
Høringsuttalelse

12 X 30.08.2013
Ketil Helgevold; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse - høringsfrist

11 X 02.09.2013
Ketil Helgevold; 
Svein Oskar Wigestrand

Vedr. høring rosanalyse - Eigersund kommune

13 X 11.09.2013
Ketil Helgevold; 
Svein Oskar Wigestrand

ROS-analyse og 3T-ark

Parter i saken:
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Tilstand – Trussel – Tiltak  Eigersund 11.09.13

1

Vedlegg 4

3T-ark
(Tilstand – Trussel – Tiltak)
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Tilstand – Trussel – Tiltak  Eigersund 11.09.13

2

Sentraladministrasjonen:

1. Bortfall av strøm i mer enn 8 timer.

2. Bortfall av kommunikasjon i mer enn 8 timer.

3. Sammenbrudd i IKT i over 8 timer.

4. Brann i kommunalt administrasjonsbygg.

5. Terrorhandlinger.

6. Krig og internasjonale konflikter.

7. Kriminelle handlinger utført av ansatte eller politikere.

8. Trusler mot / gisseltaking av politikere / ansatte.

9. Dødsfall / alvorlig skade i forbindelse med ulykke i arbeidstiden blant ansatte i 

Eigersund kommune.

10.Organisert kriminalitet.

11.Svikt i matforsyning, drivstofforsyning og finansielle tjenester.

12.Systemsvikt som medfører dødsfall eller alvorlig sykdom / skade.

Helse og omsorg.

13.Smittsom sykdom blant mennesker.

14.Akutt ressursmangel innen helse og omsorg.

15.Akutt personalmangel innen helse og omsorg.

16.Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter.

17.Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer.

18.Pasient / beboer blir borte fra institusjon, bofellesskap eller kommunal 

omsorgsbolig, eller skader seg mens vedkommende er under kommunal 

omsorg.

19.Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og omsorg.

20.Brann på institusjon, omsorgsboliger eller kommunale leiligheter.

21.Vold / trusler mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten eller mot 3. person.

22.Hendelse utenfor egen kommune som påvirker innbyggerne i Eigersund 

kommune.

23.Radioaktivt nedfall.

24.Forurensning i matvarekjeden.

Kultur og oppvekst.

25.Bortføring av barn (fra skole, barnehage eller barnevern).

26.Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende.

27.Brann i skoler og barnehager.

28.Brann i kulturhuset.

29.Ulykke med skolebuss og trafikkulykke ved skolen / barnehagen.

30.Alvorlig ulykke i undervisningssituasjon.
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Teknisk.

31.Forurensning av miljø (elv, sjø, jord, luft, bygning).

32.Svikt i vannforsyningen (vannet uteblir hos abonnentene).

33.Stor bygningsbrann.

34.Stor brann i naturen.

35.Stor brann i industrien.

36.Eksplosjon (under transport, i bygning eller sprengstofflager).

37.Skipsulykke.

38.Jernbaneulykke.

39.Veitrafikkulykke.

40.Luftfartsulykke.

41.Stengte veier, bruer eller tunneler, samt jernbane.

42.Flom i elver og vassdrag.

43.Skred / ras.

44.Snø- eller isras.

45.Stormflo / springflo.

46.Sterk vind.

47.Ekstrem varme / tørke.

48.Ekstrem kulde eller langvarige kuldeperioder.

49.Ekstrem nedbør (regn eller snø).

50.Utbrudd av plantesykdommer.

51.Nye uønskede arter i naturen.

52.Svikt i kommunal saksbehandling som har medført bygging i område som ikke 

skulle vært bebygget.

53.Utbrudd av dyresykdommer eller parasitter.
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1. Bortfall av strøm i mer enn 8 timer. 

Tilstand:

Bortfall av strømforsyning kan skyldes bl.a.: Ising på strømlinjer med påfølgende 

brudd, trær som faller ned over linjene, kabler som blir gravet over, brann eller annen 

skade på transformatorstasjoner. 

Eigersund kommune har områder som er sårbare for bortfall av strømforsyning pga 

mangel på eller små muligheter for omruting til alternative traseer dersom 

hovedlinjene faller ut. Dalane energi har utbedring av noen av disse linjene samt 

etablering av alternative forsyninger på investeringsprogrammet for de kommende 

årene.

Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) skal implementere et helhetlig 

beredskapskonsept. Statnett har ansvaret som systemoperatør for det overordnede 

nettet. 

Bortfall av strøm vil medføre størst konsekvenser om vinteren.

Dalane energi sin beredskapsplan blir oppdatert årlig. Det er utarbeidet 

beredskapsplan for å håndtere kraftrasjonering.

Dalane energi har kraftstasjoner i Eigersund kommune som er bygget slik at de kan 

produsere og distribuere inntil 12-13 MW til forbrukere i denne kommunen. Dette 

forutsetter at det er vann i magasinene til å produsere strøm med. Toppbelastningen i 

Eigersund kommune er i størrelsesorden 40 – 50 MW. Deler av kommunen kan 

forsynes fra nabokommunene dersom det er strøm i disse kommunene.  

Dalane energi har ett stort og ett mindre nødstrømsaggregat. Disse kan i en større 

feilsituasjon ikke lånes ut til kommunene, men vil bli benyttet til å sikre strøm for egne 

bygninger med beredskapsfunksjon.

Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer er behandlet i Hendelse 17.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).
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Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Viktige samfunnstjenester må stenge (skoler, barnehager, industri, finansielle 
tjenester, varehandel)

 Institusjoner (sykehjem m.v.) og boliger uten vedovn blir kalde
 Vanskelig å lage varm mat på institusjoner
 Planlagte aktiviteter i tråd med nasjonal samkjøring (valg, eksamen, diverse 

møter / arrangement) kan ikke gjennomføres som planlagt
 Tjenester som er avhengig av elektrisitet, som vannforsyning, avløpsanlegg, 

samband, drivstoffpumper, fungerer ikke
 Datamaskiner og servere som ikke har batteribackup kan ikke benyttes
 Personer som har livsviktig medisinsk utstyr som trenger strøm, får ikke 

benyttet dette
 Bygninger med direktevarsling av brann / innbrudd er uten ekstern varsling når 

batterikapasiteten er brukt opp

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Mennesker

Omdømme
Drift / prod. Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Innkjøp av alternative strømkilder til utsatte bygninger (nødstrømsaggregat og 
batterier /UPS)

 Installere kontakter for tilkobling av nødstrømsaggregat i aktuelle bygninger
 Etablere / ajourføre system for prioritering av strømkunder sammen med 

Dalane energi
 Dialog med Dalane energi for å få dem til å bygge ut strømforsyningsnettet der 

det er kun 1 trase i dag
 En del informasjon og planverk må finnes også på papir
 Kommunen må ha oversikt over hjemmeboende personer som er avhengig av 

livsviktig medisinsk utstyr som trenger strøm
 Nettselskapene må rydde kraftlinjegater
 Nettselskapene må skifte ut gamle linjer og master og gammelt teknisk utstyr
 Etablere / ajourføre varslingsrutiner ved bortfall av strøm

Avhjelpende:

 Ta i bruk nødstrømsaggregat
 Iverksette planverk for bl.a. prioritering av kunder
 Hente inn risikoutsatte eldre, pleietrengende og andre utsatte grupper til 

sykehjem eller lignende med nødstrømsforsyning
 Gi tilbud til husstander som ikke har ildsted (små leiligheter) om opphold andre 

steder
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2. Bortfall av kommunikasjon i mer enn 8 timer. 

Tilstand:

Denne hendelsen kan skyldes svikt i strømforsyningen, kabelbrudd, sabotasje, 

teknisk svikt i utstyr.

Nettløsningene mellom sentrale tekniske anlegg er basert på fiberkabel-nettverk. Det 

er ikke god redundans.

Nettløsningene ut mot endesentraler eller basestasjoner er i hovedsak uten 

redundans.

Teletjenestene blir påvirket av trafikksituasjonen. Stor trafikk gir kortere batterilevetid

ved strømbortfall.

Kraftreserver – tekniske anlegg. Disse er dimensjonert i forhold til anleggets stør-

relse, viktighet og lokalisering. Alle har batterireserver. Større anlegg har diesel-

drevet aggregat i tillegg. Utenfor tettsteder vil basestasjoner ha batterireserve i 

forhold til størrelse og viktighet i mobilnettet.

Kriser kan føre til kapasitetsproblemer. Det kan iverksettes akutt-tiltak gjennom fjern-

styring eller ved bruk av mobilt beredskapsutstyr. Politi / LRS rekvirerer.

Det er en viss overlapping på flere av basestasjonene i mange områder. Det er da 

ikke noe stort problem om 1 av basestasjonene faller ut.

Sårbarhet ved kraftbortfall. Analoge linjer fungerer så lenge Telenors anlegg 

fungerer. ISDN-linjer vil fungere om bruker har telefonapparat med nødstrøms-

funksjon. Teleutstyr som bruker 220V: Hussentraler, Internett / IP-telefoner, modem 

for datalinjer og alarmsystemer. Mobilsystemene vil få redusert kapasitet og 

dekningsområde. Brukere kan miste mulighet for ladning av batterier.

Brukernes (bl.a. kommunens) forberedelser er vitale!

Trussel:

Sannsynligheten for bortfall av teleforbindelse, bredbånd, samband er: Sannsynlig 

(1 gang i løpet av 1 - 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Nødmeldetjenesten faller bort (110, 112 og 113)
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 Innsatsmannskaper kan ikke varsles / kommunisere med hverandre
 Problemer med tjenesteproduksjonen i kommunen
 Privat næringsliv får driftsproblemer
 Trygghetsalarmer fungerer ikke
 Bygninger med direktevarsling av brann / innbrudd er uten ekstern varsling
 Fjernstyring av vannforsyning / avløpssystemer faller bort

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Mennesker

Miljø
Drift / prod.

Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Stående instruks om at nøkkelpersoner møter på rådhuset når man blir 
oppmerksom på at denne hendelsen har skjedd, for å undersøke om det er 
behov for bistand / krisehåndtering

 Bedre batterikapasiteten på basestasjoner
 Ringledninger / omfordeling på telesambandet
 Opprette prioriteringslister slik at nøkkelpersonell fortsatt har forbindelse på 

mobiltelefoner dersom der er en viss kapasitet i nettet
 Kommunen har avtaler med flere teleaktører, slik at man ikke er helt avhengig 

av kun 1 aktør
 Bygningsmessige tiltak som kan bedre sikkerheten for viktige sentraler
 Godt ledningskartverk. Info ved gravetillatelse og gravemelding oppdateres
 Pålegge beredskapsmessig samarbeid mellom teleaktører
 Utarbeide / ajuourføre liste over lokale kommunikasjonsnett (Walkie Talkie, 

jaktradioer, satelittelefoner, skogsikringsradioer)
 Innkjøp av flere satellitt-telefoner
 Planlegge oppmøtepunkter for innbyggerne der de kan melde behov for 

brannvesen, ambulanse, politi m.v.
 Opprette system for reetablering av samband (trådløs link)
 Klarlegge teleselskapenes ansvar og beredskap
 Registrere sårbare strekninger og punkter i telenettet og påvirke teleaktørene 

til å utbedre disse

Avhjelpende:

 Ta i bruk alternative lokale kommunikasjonsnett (se forebyggende tiltak).
 Opprette oppmøtesteder for innbyggerne (se forebyggende tiltak)
 Hyppigere frekvens fra hjemmesykepleie / hjemmehjelp til utsatte brukere
 Flytte utsatte brukere midlertidig til sykehjem o.l.
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3. Sammenbrudd i IKT i over 8 timer. 

Tilstand:

Sammenbrudd i kommunenes IKT-tjeneste kan skyldes bortfall av strømforsyning, 

sabotasje / hacking / virus, sammenbrudd i teknisk utstyr med vanskelig tilgang på 

reservedeler, kabelbrudd, brann i rådhuset. 

Serverrommet er ikke utstyrt med automatisk slokkeanlegg.

Serverrommet er ikke utstyrt med nødstrømsaggregat. 

Kommunen har ikke en ekstra server i annet bygg.

Backup sendes til lager i annet bygg 1 gang per måned.

Kommunen har ikke en formalisert vaktordning for IKT-personellet. 

Kommunen har ikke utarbeidet egen IKT-strategi og oppfyller ikke «Norm for 

informasjonssikkerhet».

Se også Hendelse 1 Bortfall av strøm i mer enn 8 timer og Hendelse 2 Bortfall av 

kommunikasjon i mer enn 8 timer.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små sykdomstilfeller). 

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Farlig (alvorlige driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Redusert tjenesteproduksjon

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Mennesker

Omdømme
Økonomi Drift / prod.
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Tiltak:

Forebyggende:

 Kontinuerlig holdningsskapende arbeid
 Installere CO2 eller tilsvarende brannslukkingsanlegg i serverrom
 Innkjøp av nødstrømsaggregat til serverrommet
 Anskaffe ekstra server som plasseres i annet bygg
 En del viktige dokumenter må foreligge også på papir
 Hyppigere back–up–taking
 Enkelte back-up plasseres i fjellhall
 Innføre IKT-strategi
 Vurdere opprettelse av vaktordning for IKT-personell
 Gjennomføre relevante øvelser

Avhjelpende:

 Installere siste back-up
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4. Brann i kommunalt administrasjonsbygg. 

Tilstand:

I tillegg til rådhuset, har Eigersund kommune administrasjonslokaler i følgende 

bygninger: Lerviksgården, Skrivargården, Spinnerigården og Havnegården. Det er 

brannalarmanlegg i alle disse bygningene. Det er sprinkleranlegg i deler av en av 

disse bygningene. 4 av bygningene er registrerte som særskilte brannobjekter, jf. 

brann- og eksplosjonsvernloven § 13.

De hyppigste brannårsakene i kontorbygninger er: Feil på elektrisk anlegg, feil bruk 

av elektrisk utstyr, bar ild og påsatt brann.

Det er gjennomført brannøvelser for de ansatte i en av bygningene i løpet av de siste 

2 årene.

Trussel:

Sannsynlighet: Lite sannsynlig (sjeldnere enn 1 gang per av 50 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 - 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Katastrofal (svært alvorlige og langvarige 

driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Tjenestetilbudet blir alvorlig lammet
 Tap av arkivmateriell
 Tap av utstyr
 Tap av kunst
 Kommunen blir midlertidig ute av stand til å yte diverse tjenester for kommunens 

innbyggere / kunder
 Kriseledelsen får forsinket iverksettelse av tiltak / organisering

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Lite sann-
synlig

Mennesker
Miljø

Økonomi Drift / prod.

Omdømme
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Tiltak:

Forebyggende:

 Tidsbryter på aktuelle elektriske apparater
 Sakkyndig kontroll av elektriske anlegg og utstyr hvert år
 Hyppige egenkontroller av elektrisk utstyr
 Bevissthet rundt bruk av skjøteledninger
 Bevissthet rundt håndtering av avfall (påsatt brann)
 Rutiner for bruk av levende lys
 Ha tilstrekkelig med slukkeutstyr i disse bygningene 
 Gjennomføre regelmessige brannøvelser for alle ansatte i disse bygningene
 Forskriftsmessig oppbevaring / sikring av eventuell brannfarlig vare i disse 

bygningene

Avhjelpende:

 Iverksette evakuering hvis det er mennesker i bygningen på branntidspunktet
 Lukke kjente bygningsmessige avvik som har betydning for brannsikkerheten
 Utpeke alternative lokaler for kontorer som ikke kan benyttes en periode
 Hyppige bacpup-takinger av data
 Gode og oppdaterte forsikringsordninger
 Sikre frie rømningsveier til enhver tid i de kommunale administrasjonsbygningene
 Sikre arkivrom / datarom på en tilfredsstillende måte, både bygningsmessig og

med automatisk slokkeanlegg
 Automatisk slokkesystem i tavlerom og sikringsskap, evt. i hele bygningene
 Peke ut og forberede alternative lokaler for kriseledelsen og for drift av 

kommunale tjenester
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5. Terrorhandlinger. 

Tilstand:

Eksempler på slike terrorhandlinger er: ildspåsettelse, bombesprengning, gissel-

taking, brevbomber, skyting.

Slike handlinger kan være utført av personer eller grupper som er svært misfornøyde 

med kommunen, eller som har vært utsatt for alvorlig trakassering. Handlingen kan 

være ideologisk motivert eller skyldes forvirring.

Trussel:

Sannsynligheten for terrorhandling / ulykke forårsaket med overlegg: Lite sannsynlig 

(sjeldnere enn 1 gang per 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Katastrofal (mer enn 1 død, mer enn 5 alvorlig syke / 

skadde).

Økonomiske konsekvenser: Katastrofal (over 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Kritisk (omfattende skader på miljøet).

Konsekvenser for drift / produksjon: Farlig (alvorlige driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Farlig (alvorlig omdømmesvekkelse).

 Flere drepte og mange skadde, inkl. psykisk skadde
 Omfattende materielle skader
 Redsel i befolkningen
 Dersom kommunen ikke makter å utføre det som forventes av innbyggerne, 

kan det bli en alvorlig omdømmesvekkelse

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Lite sann-
synlig

Miljø Drift / prod.
Omdømme

Mennesker
Økonomi

Tiltak:

Forebyggende:

 God helse- og hjelpetjeneste
 God dialog med politiet (SLT)
 Innføre adgangskontroll på aktuelle kommunale bygninger
 Installering av alarmsystemer på utsatte bygninger / kontorer
 Gode rutiner ved mottak av trusselmeldinger etc.
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Avhjelpende:

 Informasjon til innbyggerne
 Skape trygghet
 God oppfølging av involverte
 Godt samarbeid med media
 Kriseledelse som fungerer godt
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6. Krig og internasjonale konflikter. 

Tilstand:

Kommunen skal i størst mulig grad videreføre sine tjenester og oppgaver også når 

landet er i krig eller det er internasjonale konflikter. Tjenesteproduksjonen vil til dels 

bli kraftig påvirket av krig og internasjonale konflikter. 

Trussel:

Sannsynlighet: Lite sannsynlig (sjeldnere enn 1 gang per 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Katastrofal (mer enn 1 død, mer enn 5 alvorlig 

skadde).

Økonomiske konsekvenser: Katastrofal (over 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Katastrofal (svært alvorlige og langvarige skader på miljøet).

Konsekvenser for drift / produksjon: Katastrofal (svært alvorlige og langvarige 

driftsproblemer).

 Mange ansatte kan bli utkommandert til militærtjeneste
 Betydelige forsyningsproblemer når det gjelder mat og drivstoff
 Mange skadde / sårede

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Lite sann-
synlig

Mennesker
Økonomi
Miljø
Drift / prod.

Tiltak:

Forebyggende:



Avhjelpende:

 Kommunen må prioritere strengt med sine ressurser.
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7. Kriminelle handlinger utført av ansatte eller politikere. 

Tilstand:

Det som omtales i denne hendelsen er kriminelle handlinger som ansatte eller 

politikere gjør i sin tjeneste for kommunen. 

Av aktuelle kriminelle handlinger er underslag, korrupsjon, vold / overgrep mot 

brukere / barn / elever, tyveri fra arbeidsgiver. 

Trussel:

Sannsynlighet: Meget sannsynlig (mer enn 1 gang per år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: En viss fare (50.000 – 500.000 kr).

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Slike handlinger vil i stor grad gå ut over kommunen som arbeidsgiver og 
kommunens omdømme

 Involverte kan bli utsatt for langvarige skader
 Kommunen kan tape store økonomiske verdier

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget 
sann-

Miljø Mennesker
Økonomi

synlig Drift / prod.
Omdømme    

Tiltak:

Forebyggende:

 Fokus på etikk både for ansatte og politikere

 God internkontroll

 Krav om oppdatert politiattest for aktuelle yrkesgrupper

 Gode varslingsrutiner for hva man skal gjøre dersom man får mistanke om slike 

hendelser

 Fjerne systemet med kontantkasser

 God organisasjonskultur
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Avhjelpende:

 Politianmeldelse

 God oppfølging av skadelidte
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8. Trusler mot / gisseltaking av politikere / ansatte. 

Tilstand:

Slike hendelser er aktuelle både mot ansatte og politikere og kan være utført for bl.a. 

å straffe kommunen eller enkeltpersoner eller for å oppnå ønskede resultater i 

aktuelle saker. Trusler kan også være rettet mot ansattes eller politikeres familie-

medlemmer.

Trusler av mer eller mindre alvorlig karakter skjer meget hyppig. Blant utsatte grupper 

er: ansatte som arbeider med skatteinnkreving, lånesøknader, sosialhjelp, bygge-

saker, barnevern, bygge- og eiendomssaker. 

Se også Hendelse 21 Vold / trusler mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten eller 

mot 3. person.

Trussel:

Sannsynlighet: Meget sannsynlig (mer enn 1 gang per år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: En viss fare (50.000 – 500.000 kr).

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Kan medføre sykmelding, utrygghet, stor turnover
 Kan føre til at vedtak blir annerledes enn om trusler ikke var fremsatt

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget 
sann-

Miljø Mennesker
Økonomi 

synlig Drift / prod.    

Tiltak:

Forebyggende:

 Sikringstiltak i aktuelle bygninger
 Alarmer i aktuelle (deler av) bygninger
 Opplæring i håndtering av truende / vanskelige situasjoner
 Hjelpeapparatet må være observante på personer som kan være ustabile
 De ulike etatene må – innenfor gjeldende regelverk – informere hverandre om 

ustabile personer og / eller signaler om trusler
 Gode varslingsrutiner på den enkelte arbeidsplass
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Avhjelpende:

 Iverksette varsling internt i bygningen
 Varsle politiet
 De som ikke er direkte involvert i hendelsen må om nødvendig evakueres til 

sikker bygning
 Psykososial oppfølging av involverte
 Debriefing
 God politiberedskap lokalt
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9. Dødsfall / alvorlig skade i forbindelse med ulykke i 

arbeidstiden blant ansatte i Eigersund kommune.

Tilstand:

Det er om lag 1.400 ansatte i Eigersund kommune. 

Dødsfall / alvorlig skade som følge av ulykke i arbeidstiden kan bl.a. skyldes: 

trafikkulykke, skade i forbindelse med vedlikeholdsarbeid (fallulykke, bruk av 

maskiner og utstyr), brann.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

 Dødsfall
 Alvorlig personskade

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Drift / prod. Mennesker

Økonomi
Omdømme

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Opplæring av ansatte når det gjelder holdninger til risikofylt arbeid, også 

kjøring

 Holdningsskapende arbeid generelt

 Pålegg om bruk av sikkerhetsutstyr

 Gode rutiner / instrukser

Avhjelpende:

 Kjøpe kjøretøyer, maskiner, utstyr m.v. som har god sikkerhet
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10. Organisert kriminalitet. 

Tilstand:

Organisert kriminalitet står bak en lang rekke ulike lovbrudd, som f.eks. smugling og 

distribusjon av narkotika, alkohol, tobakk m.v., vinningsforbrytelser, trusler, 

menneskehandel, prostitusjon.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig skadde / syke).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Ufarlig (ingen driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

 Vold
 Trusler
 Prostitusjon
 Narkotikabruk
 Bandekriger
 Sosiale og medisinske problemer

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø

Drift / prod.
Omdømme Mennesker

Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Arbeide mot etablering av 1%-klubber i kommunen

 Ansatte i kommunen må være årvåkne overfor negativ utvikling på dette 

området og melde fra dersom man får mistanke om ulovlig aktivitet og 

lovverket ikke er til hinder for dette

Avhjelpende:

 Samarbeide med politiet
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11. Svikt i matforsyning, drivstofforsyning og finansielle 

tjenester. 

Tilstand:

Svikt i forsyning av mat, drivstoff og / eller finansielle tjenester kan skyldes bl.a. 

stengte veier / jernbaneforbindelser, bortfall av strøm, internasjonal mangel på 

drivstoff, terroranslag mot distribusjonsnettet.

Internasjonale matvarekriser som medfører redusert tilgang på mat, vil trolig utvikle 

seg så sakte at en slik krise ikke omfattes av denne analysen.

Trussel:

Sannsynlighet for en alvorlig svikt i matforsyning, drivstofforsyning og / eller 

finansielle tjenester: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader / sykdoms-

tilfeller).

Konsekvenser for økonomi: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Farlig (alvorlige driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).  

 Man ser ikke for seg at folk i Norge vil sulte som følge av en slik svikt i mat-
forsyningen, men det kan bli behov for å spise andre matvarer enn det som er 
førstevalget (redusert utvalg)

 Restriksjoner på bruk av privatbiler i første omgang
 Kassaapparater i forretninger o.l. virker ikke ved bortfall av finansielle tjenester
 Banktjenester fungerer ikke, slik at man ikke kan ta ut penger, betale 

regninger etc.

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-
synlig

Miljø Mennesker
Omdømme

Økonomisk
Drift / prod.
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Tiltak:

Forebyggende:

 Nødstrømsaggregater, evt. manuelle pumper, på bensinstasjoner
 Arbeide for desentraliserte drivstofflagre 
 Lokal matvareproduksjon

Avhjelpende:

 Kommunen må ha avtale med butikker og bensinstasjoner om prioritet
 Kommunen rekvirerer om nødvendig tilgjengelig mat i butikker, for utdeling
 Rasjonering
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12. Systemsvikt som medfører dødsfall eller alvorlig 

sykdom / skade. 

Tilstand:

Kommunen har mange systemer som skal sikre at man yter de tjenestene som det er 

forutsatt og som politiske organer har vedtatt skal ytes. 

Dersom disse systemene svikter, f.eks. som følge av menneskelig feil ved at 

systemene ikke følges, eller at systemene ikke er gode nok eller ikke er tilgjengelige 

midlertidig, kan det medføre at det oppstår farlige situasjoner som kan føre til dødsfall 

eller alvorlig skade eller sykdom. Eksempler på tjenester som er avhengig av gode 

og tilgjengelige systemer er: helsevesenet, psykiatri-tjenesten, omsorgstjenesten, 

vannforsyning, avløpsanlegg, vedlikehold av varmtvannsanlegg, matproduksjon på 

institusjoner, renhold m.v.  

Det vises også til Hendelse 17 Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer, samt Hendelse 

26 Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende.

Trussel:

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig skadde / syke).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse). 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-
synlig

Miljø Drift / prod.
Omdømme

Mennesker
Økonomisk

Tiltak:

Forebyggende:

 Opplæring av ansatte som arbeider med oppgaver der systemsvikt kan gi 

store konsekvenser

 Gode rutiner – som følges til enhver tid

 Holdningsskapende arbeid

 Avviksrapportering og oppfølging av avviksmeldinger
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Avhjelpende:

 Varsle avvik

 Ivaretaking av involverte
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13. Smittsom sykdom blant mennesker. 

Tilstand:

Aktuelle epidemier er bl.a.: Pandemisk influensa og andre virussykdommer, 

matforgiftning / botulisme, legionærsykdom, meningokokk, e-coli, miltbrann o.l. 

(terrorhandling).

Smittestoff i omløp som gir mange syke og / eller alvorlig sykdomsforløp.

Fare for ytterligere spredning av smittestoff dersom effektive tiltak ikke iverksettes. 

Tidsfaktoren er viktig.

Trussel:

Sannsynlighet for omfattende epidemi med smittsom sykdom i befolkningen: Mindre 

sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Katastrofal (mer enn 1 død, mer enn 5 alvorlig syke).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Farlig (alvorlige driftsproblemer).

 Flere syke enn helsetjenesten kan håndtere med vanlige ressurser
 Tjenesteytere som helse og omsorg er avhengige av greier ikke å levere sine 

tjenester
 Reduksjon i tjenesteproduksjon som skyldes fravær av ansatte eller omlegging til 

tjenesteproduksjon med fokus på smittevern
 Risiko varierer sterkt med agens (virksomt stoff)
 Risiko for ukontrollert spredning av agens – dersom tiltak ikke er effektive
 Helse- og omsorgstjenesten kan svikte fordi behandlere og de som yter omsorg 

er syke
 Personell med samfunnskritiske roller kan bli syke
 Produksjonssvikt i strøm / tele / renovasjon / infrastruktur kan forekomme
 Svikt i vareleveranse / distribusjon m.m. kan forekomme
 Unormalt mange dødsfall
 Vedvarende funksjonsnedsettelse for enkelte overlevende
 Engstelse oppstår i befolkningen
 Problemer med å nå ut til alle med tilstrekkelig informasjon
 Stort arbeidspress på de som er i arbeid
 Stort mediepress

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø Økonomi
Drift / prod.

Mennesker

Synlig
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Tiltak:

Forebyggende:

 Informasjon til befolkningen
 Vaksinering av befolkningen. Spesielt utsatte grupper
 God matvarehygiene både i virksomheter, institusjoner, skoler, barnehager og 

private hjem
 Tilsyn fra myndighetene i skoler, barnehager, matvarebedrifter 
 Arbeide aktivt med å få kontakt med utlendinger som skal oppholde seg i 

kommunen over noe tid, for å få gjennomført helseundersøkelse
 Gode rutiner for oppfølging av helsearbeidere som har vært i risikosoner i utlandet
 Isolering av smittede
 Rask diagnostikk / behandling
 Opplæring i hygienetiltak ved epidemi med sykdom i befolkningen
 Utarbeide og ajourføre planer for tjenesteyting under epidemier – smittevernplan 

inkl. pandemiplan og tuberkulosekontrollplan
 Utarbeide og ajourføre planer for omlegging til endret drift av helsetjenesten med 

endrede prioriteringer av oppgaver
 Kontinuitetsplanlegging for alle som yter samfunnskritiske tjenester
 Innkjøp av beskyttelsesutstyr for behandlere
 Innkjøp av forbruksvarer til evt. isolasjon / nødhospital
 Lager av basismedikasjon til vanlige infeksjonstilstander – antibiotika, væske og 

smertestillende
 Lager av prøvetakingsmedier til diagnostikk / smitteoppsporing
 Utarbeide og ajourføre gode samarbeidsrutiner med sentrale myndigheter /

Folkehelsa
 Utpeke nødhospital

Avhjelpende:

 Smitteoppsporing. Forsøke å avdekke smittekilde og spredningsmåte
 Behandle symptomer / sanere smittestoff. Medisinering
 Veilede smittede om korrekt atferd når sykdommen er et faktum
 I verste tilfelle vurdere karantenetiltak / ferdselsbegrensning / forsamlingsnekt
 Tilkalle eksterne ressurser hvis slike ressurser er tilgjengelige
 Fortløpende publikumsinformasjon
 Organisering / etablering av nødhospital
 Nyhetsovervåkning
 Avlyse store arrangementer
 Stenge barnehager / skoler
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14. Akutt ressursmangel innen helse og omsorg. 

Tilstand:

Kommunens del av helsevesenet, og omsorgstjenesten i kommunen er avhengig av 

å få tilført diverse ressurser utenfra for å kunne utføre en tilfredsstillende tjeneste 

overfor kommunens innbyggere. Dette gjelder bl.a. medisiner. Kommunen får tilkjørt 

medisiner 2 ganger per måned, og sitter ikke inne med større egne lager. Dersom 

denne forsyningen skulle svikte mer enn noen få dager, må man basere seg på 

leveranser fra lokale apotek. I forbindelse med massevaksinering, kan sentrale 

myndigheter ha problemer med å levere tilstrekkelig med vaksine til ønsket tid. 

Enkelte pasienter er avhengig av medisinsktekniske hjelpemidler som igjen er 

avhengig av strøm for å fungere.  Se også Hendelse 1 Bortfall av strøm i mer enn 8 

timer. Ansatte i omsorgstjenesten er i stor grad avhengig av drivstoff for å oppsøke 

de brukerne som ikke bor på institusjon. Se også Hendelse 11 Svikt i matforsyning, 

drivstofforsyning og finansielle tjenester.

Trussel:

Sannsynlighet: Meget sannsynlig (mer enn 1 gang per år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: En viss fare (50.000 – 500.000 kr).

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Pasienter får ikke den medisinen de trenger eller de får den for seint
 Brukere får ikke tjenestene fra hjemmebasert omsorg
 Medisinsk teknisk utstyr som er avhengig av strøm virker ikke ved strømbortfall

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget 
sannsynlig

Miljø Mennesker
Økonomi
Drift / prod.
Omdømme    

Tiltak:

Forebyggende:

 Se Hendelse 1 Bortfall av strøm i mer enn 8 timer.

Avhjelpende:

 Innhente forsyninger fra lokale apotek.
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15. Akutt personalmangel innen helse og omsorg. 

Tilstand:

I kommunens helsetjeneste er det til sammen 14 ansatte på helsestasjon og 14 på 

legevakten. I kommunens omsorgstjeneste er det til sammen om lag 600 ansatte på 

sykehjem, omsorgsboliger, boliger for psykisk syke, hjemmebasert omsorg m.v.

I forbindelse med epidemier som rammer store deler av befolkningen, vil man måtte 

regne med at også kommunens helse- og omsorgstjeneste blir sterkt påvirket. Se 

Hendelse 13 Smittsom sykdom blant mennesker.

Trussel:

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig syke).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Tjenesteytere som helse og omsorg er avhengige av greier ikke å levere 
sine tjenester

 Reduksjon i tjenesteproduksjon som skyldes fravær av ansatte
 Helse- og omsorgstjenesten kan svikte fordi behandlere og de som yter 

omsorg er syke
 Mangelfull medisinering
 Stort arbeidspress på de som er i arbeid

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø Omdømme Økonomi
Drift / prod.

Mennesker

synlig

Tiltak:

Forebyggende:

 Vaksinering av ansatte
 God matvarehygiene på institusjoner
 Gode rutiner for oppfølging av helsearbeidere som har vært i risikosoner i utlandet
 Isolering av smittede
 Rask diagnostikk / behandling

 

Side 38 av 218



Tilstand – Trussel – Tiltak  Eigersund 11.09.13

29

 Utarbeide og ajourføre planer for omlegging til endret drift av helsetjenesten med 
endrede prioriteringer av oppgaver

 Kontinuitetsplanlegging for alle som yter samfunnskritiske tjenester

Avhjelpende:

 Benytte pårørende til å utføre arbeidsoppgaver som ikke krever spesiell 
kompetanse

 Forflytte hjemmeboende pleietrengende til samlelokaler for å redusere reisetid for 
ansette

 Smitteoppsporing. Forsøke å avdekke smittekilde og spredningsmåte
 Behandle symptomer / sanere smittestoff. Medisinering
 Veilede smittede om korrekt atferd når sykdommen er et faktum
 I verste tilfelle vurdere karantenetiltak / ferdselsbegrensning / forsamlingsnekt
 Tilkalle eksterne ressurser hvis slike ressurser er tilgjengelige
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16. Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter. 

Tilstand:

Helsevesenet og omsorgstjenesten er avhengig av en omfattende informasjonsflyt 

mellom ulike «etater» og mellom ansatte i kommunen som har behov for korrekt og 

oppdatert informasjon om den enkelte pasient / bruker til enhver tid. Svikt i 

informasjonsflyten kan føre til at nødvendig informasjon ikke kommer raskt nok fram 

til den enkelte ansatte som har bruk for informasjonen eller at sensitiv informasjon 

kommer på avveie. Mye av informasjonsutvekslingen foregår elektronisk i lukket nett 

med høy sikkerhet, men det forekommer også informasjonsutveksling via internpost i 

kommunen og til dels vha. telefax. Svikt i Cosdoc omhandles i Hendelse 17.

Trussel:

Sannsynlighet: Meget sannsynlig (mer enn 1 gang per år)

Konsekvenser for mennesker: Ufarlig (ingen personskader / sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Ufarlig (skader opp til 50.000 kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

 Opplysninger om den enkelte bruker mangler når rett medisinering skal foretas
 Uvedkommende får tilgang til sensitiv informasjon
 Dersom dokumenter med sensitivt innhold blir skrevet ut på feil skriver eller blir 

liggende på skriveren uten å bli hentet straks, kan opplysninger havne på avveie
 Tillitssvikt til aktuell tjeneste

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget 
sann-

Mennesker
Økonomi

Drift / prod.
Omdømme

synlig Miljø    

Tiltak:

Forebyggende:

 Opplæring av alle ansatte i «Norm for informasjonssikkerhet»

 Følge opp reglene i nevnte norm

 Kontinuerlig holdningsskapende arbeid

 Ikke dele passord med andre

 Varsle ved behov for bedre rutiner

 Forhindre at taushetsbelagt informasjon blir kjent for uvedkommende
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 Fjerne dokumenter fra kopirom o.l. dersom man oppdager at taushetsbelagt 

informasjon ligger åpent

 Endre passord o.l. dersom man oppdager at passord er gjort kjent eller det er 

fare for at passord er blitt kjent for uvedkommende

 Overføre sensitive opplysninger til riktig fagsystem

 Oppfordre til å diskutere problemstillinger om informasjonssikkerhet på 

avdelingsmøter

Avhjelpende:

 Slette dokumenter fra egen datamaskin / server dersom sensitive opplysninger 

er sendt utenfor «sikker sone»
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17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer. 

Tilstand:

Kommunens helse- og omsorgstjeneste benytter fagsystemet Cosdoc. Når dette 

programmet ikke kan benyttes, skaper det ganske raskt store utfordringer for helse-

og omsorgstjenesten. Programmet benyttes både til å hente ut opplysninger om 

pasienter / brukere, samt til saksbehandling innen helse og omsorg. Dessuten 

benytter man dette programmet for å kommunisere med bl.a. sykehusene og 

fastlegene. Arbeidslister for omsorgstjenesten hentes ut fra dette programmet.

En del av opplysningene i Cosdoc finnes også i papirarkiv. 

Bortfall av Cosdoc kan skyldes bortfall av strøm, se Hendelse 1 Bortfall av strøm i 

mer enn 8 timer, havari i server, programvarefeil, hacking, sambandsbrudd med 

server, se Hendelse 3 Sammenbrudd i IKT i mer enn 8 timer.

Det er utarbeidet rutiner for handlinger når man ikke har tilgang til Cosdoc.

Trussel:

Sannsynlighet: Meget sannsynlig (mer enn 1 gang per år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: En viss fare (50.000 – 500.000 kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for omdømme: En viss fare (mindre omdømmesvekkelse).

 Feilmedisinering eller mangelfull medisinering
 Arbeidslister kan ikke utarbeides, noe som kan medføre at brukere blir 

uteglemt
 Kommunen kan ikke ta imot elektroniske meldinger om utskrivningsklare 

pasienter fra sykehus
 Forsinkelser i kommunikasjon med samarbeidspartene
 Forsinket saksbehandling (vedtak om tiltak m.v.)

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget 
sann-

Miljø Økonomi
Omdømme

Mennesker
Drift / prod.

synlig    
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Tiltak:

Forebyggende:

 Nødstrømsaggregat som dekker både server og terminaler

Avhjelpende:

 Utarbeide arbeidslister på papir dagen før

 IKT må være lett tilgjengelig til enhver tid
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18. Pasient / beboer blir borte fra institusjon, bofellesskap 

eller kommunal omsorgsbolig, eller skader seg mens 

vedkommende er under kommunal omsorg.

Tilstand:

Eigersund kommune har 1 sykehjem, 3 bo- og servicesentre, bofellesskap for psykisk 

syke og andre, flere omsorgsboliger og 1 avlastningsbolig. Det er våken vakt til stede 

på sykehjemmet, bo- og servicesentrene og IBO.  Det er hvilende nattevakt for 14 

kommunale boliger.

Forsvinning kan skyldes bl.a. ønsket rømming eller kognitiv svikt.

Trussel:

Sannsynligheten for denne hendelsen er: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).   

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: En viss fare (50.000 – 500.000 kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Ufarlig (ingen driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

 Dersom pasienten / boeren ikke blir funnet tidsnok, kan det medføre dødsfall
 Pasienten / beboeren kan skade seg selv eller andre
 Slike forsvinninger skaper utrygghet og redsel blant andre pasienter / beboere, 

pårørende og ansatte

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø

Drift / prod.
Økonomi Mennesker

Omdømme

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Gode rutiner for observasjon av at alle som skal være til stede virkelig er til stede

 God / tilstrekkelig bemanning

 De ansatte må ha god kjennskap til den enkelte pasients / beboers handlemåte
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Avhjelpende

 Ta i bruk ny teknologi som er tillatt

 Iverksette ettersøkning

 Varsle politiet

 Iverksette førstehjelp ved skade / tilkalle ambulanse
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19. Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og 

omsorg.  

Tilstand:

Enkelte kommunalt ansatte foretar medisinsk behandling. Dette gjelder både på 

legevakt, sykehjem og til dels på helsestasjoner. I enkelte tilfeller blir det stilt feil 

diagnoser og / eller gitt mangelfull eller feil behandling, eller utdelt feil medisiner som 

får store konsekvenser.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig syke).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

 Feildiagnostisering kan føre til at rett behandling iverksettes for seint
 Feilmedisinering kan føre til at pasienten ikke får den medisinen vedkommende 

trenger eller ikke tåler den medisinen han / hun får

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Drift / prod. Økonomi

Omdømme
Mennesker

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Tilstrekkelig antall ansatte på arbeid – og som har rett kompetanse

 Ansatte som ikke er for trette til å ta riktige beslutninger

Avhjelpende:

 Iverksette mottiltak i den grad det er nødvendig

 Avviksrapportering for å avverge nye lignende feil
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20. Brann på institusjon, omsorgsboliger eller kommunale 

leiligheter.  

Tilstand:

Eigersund kommune har 1 sykehjem, 3 bo- og servicesentre, bofellesskap for psykisk 

syke og andre, flere omsorgsboliger og 1 avlastningsbolig. Det er våken vakt til stede 

på sykehjemmet, bo- og servicesentrene og IBO.  

Brann i institusjoner (sykehjem o.l.), omsorgsboliger eller kommunale leiligheter kan 

bl.a. skyldes feil på elektrisk anlegg, feil bruk av elektrisk utstyr, påsatt brann, bar ild.

Flest beboere i 1 bygning har Lagård bo- og servicesenter med 51 sengeplasser. 

Alle disse bygningene har brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesen

(110-sentralen).     

Følgende av institusjonene m.v. har sprinkleranlegg: Damsgård bo- og aktivitets-

senter, Lundeåne bo- og servicesenter, Lagård bo- og servicesenter, leilighetene på 

IBO.   

Brannvesenet gjennomfører årlig tilsyn i alle institusjoner.

Det er fra 2 til 6 ansatte til stede i institusjonene på det minste (om natta).     

Alle institusjonene har årlig kontroll av elektrisk anlegg.     

Kun 1 av institusjonene m.v. har skriftlige rutiner for røyking og for bruk av levende 

lys.    

Alle institusjonene m.v. har rutiner for brannøvelser og for opplæring av nyansatte og 

vikarer.    

Kun 3 av institusjonene m.v. har evakueringsplaner.   

Den lengste tiden som kreves for evakuering til sikkert sted (enten i eller utenfor 

bygningen) er 5 minutter.    

Lengste innsatstid for brannvesenet er 6 minutter før utrykning, og kjøretiden er ca. 1 

minutt per km, dvs. opp mot 15 minutter innsatstid på det meste til disse bygningene.

2 av institusjonene har avtaler med andre institusjoner i egen kommune eller i 

nabokommuner om mottak av pasienter dersom institusjonen blir satt ut av funksjon i 

en periode.     
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Trussel:

Sannsynlighet for større brann i en institusjon / et bofellesskap: Mindre sannsynlig 
(1 gang i løpet av 10 – 50 år).
Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader).

Konsekvenser for økonomi: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Farlig (alvorlige driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).  

 Mange med sannsynlig stort pleiebehov må evakueres raskt, og seinere 
innkvarteres et annet sted i lengre tid

 Det kan bli flere skadde, både beboere og ansatte, som må ha behandling 
lokalt før transport til sykehus

 Skremte beboere / ansatte / pårørende
 Svikt i tjenesteproduksjon for tjeneste som er samlokalisert med institusjonen 

(f.eks. legekontor, hjemmesykepleie, kjøkken)
 Håndtering av situasjonen vil kreve større personellressurser enn man 

disponerer til vanlig
 Utfordrende evakuering om natten pga lite personell.  Kan evt. kompenseres 

hvis brannvesenet har kort innsatstid og kan være med og evakuere
 Det er normalt kort innsatstid for brannvesenet (ca. 15 minutter for de 4 første 

mannskapene) på det meste

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø
Omdømme

Mennesker Økonomi
Drift / prod.

synlig

Tiltak:

Forebyggende:

 Utarbeide og ajourføre gode sikkerhetsrutiner mht. brann på institusjonene og 
sjekklister som ansatte skal benytte ved besøk hos hjemmeboende

 Lukke avvik av bygningsmessig art som har betydning for brannsikkerheten
 Gjennomføre forskriftsmessige øvelser og opplæring av alle ansatte på 

institusjonene m.v., samt evt. evakueringsøvelser
 Utarbeide og ajourføre evakueringsplan for institusjonene
 Avtale med annen institusjon om nødplasser for sykehjemsbeboere
 Regelmessig termografering og ettersyn av elektrisk anlegg
 Gjennomføre regelmessige tilsyn med elektrisk anlegg, brannalarmanlegg og 

utstyr i institusjonene m.v.
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 Innføre rutiner for røyking og bruk av levende lys i de institusjonene m.v. som 
mangler dette

 Tilstrekkelig med slukkeutstyr i institusjonene m.v.
 Sikre frie rømningsveier til enhver tid i institusjonene m.v.
 Bevissthet rundt avfallshåndtering i / ved institusjonene m.v.
 Installering av sprinkleranlegg på institusjoner m.v. som mangler dette, evt. 

mobile sprinkleranlegg i utsatte rom
 Innkjøp av evakueringslaken til alle senger i institusjonene der det er behov for 

assistert rømning

Avhjelpende:

 Rask evakuering til sikkert sted
 Iverksette slokking
 Etablere midlertidig samlingsplass som tillater pleie
 Mobilisering av ekstra personellressurser i omsorgstjenesten
 Alternativ kjøkkentjeneste fra f.eks. hotell eller lignende ved behov
 Forflytning av beboere til nødplass inntil ordinær plass kan skaffes
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21. Vold / trusler mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten 

eller mot 3. person.  

Tilstand:

I kommunens helsetjeneste er det til sammen 14 ansatte på helsestasjon og 14 på 

legevakten. 

I kommunens omsorgstjeneste er det til sammen om lag 600 ansatte på sykehjem, 

omsorgsboliger, boliger for psykisk syke, hjemmebasert omsorg m.v.

Volden skjer som oftest ved slag, spark, spytting, biting m.v. Truslene kan også være 

verbale. 

De som utøver vold mot ansatte i helse- og omsorgssektoren er som oftest personer 

som er psykisk syke eller med kognitiv svekkelse. 

Trussel:

Sannsynlighet: Meget sannsynlig (mer enn 1 gang hvert år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Volden og truslene kan gi både fysiske og psykiske skader hos den ansatte. 
Kan medføre sykmeldinger eller uførhet

 Kan medføre utrygghet blant de ansatte
 Kan føre til at ansatte slutter i jobben og at det blir vanskelig å rekruttere nye 

medarbeidere

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget 
sann-

Miljø Drift / prod.
Omdømme

Mennesker
Økonomisk

synlig    

Tiltak:

Forebyggende:

 Tilstrekkelig med personale til stede, og som har rett kompetanse
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 God opplæring i håndtering av vanskelige / truende situasjoner

 God kjennskap til den enkelte beboer / klient for å avdekke uheldig utvikling av 

situasjoner tidlig

Avhjelpende:

 God oppfølging av involverte

 Politianmeldelse dersom gjerningspersonen anses som strafferettslig 

tilregnelig
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22. Hendelse utenfor egen kommune som påvirker innbyg-

gerne i Eigersund kommune.  

Tilstand:

Aktuelle hendelser vil være bl.a.: naturkatastrofer, terrorhandlinger, uhell i forbindelse 

med turer for innbyggere i Eigersund kommune enten andre steder i Norge eller i 

utlandet, flykapring, stor brann, ulykker på campingplasser. 

Når det gjelder atomulykker, er de omtalt i Hendelse 23.

Trussel:

Sannsynlighet for en slik hendelse: Mindre sannsynlig (10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig skadde / syke).

Konsekvenser for økonomi: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).  

 Mennesker kan bli alvorlig skadet eller drept
 Mennesker kan forsvinne
 Vanskelig enkelte steder å få hjelp fra lokale myndigheter
 Vanskelig å få hjelp fra norske myndigheter i utlandet
 Kommunikasjonsproblemer

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø Drift / prod. Mennesker
Omdømme

Økonomi

synlig

Tiltak:

Forebyggende:

 Være bevisst når det gjelder valg av reisemål for turer som arrangeres av 
kommunen

 Være kritisk ved valg av transportselskap ved turer
 Være kritisk ved valg av hotell, forsamlingslokale o.l. ved turer
 Være kritisk til lokale arrangører av turer o.l.
 Opplæring av turledere når kommunen er arrangør av turene
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Avhjelpende:

 Godt planverk
 Gjennomtenkte informasjonstiltak
 Etablere pårørendesenter
 Vurdere å sende representanter til det stedet der skaden har oppstått
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23. Radioaktivt nedfall.  

Tilstand:

Radioaktivt nedfall kan bl.a. skyldes utslipp etter reaktorhavari, ulykke med 

atomdrevet fartøy, uhell ved transport av radioaktivt avfall på vei, jernbane eller 

sjøen.

Alle de 3 offentlige vannverkene i Eigersund kommune henter vann fra overflatevann.

Trussel:

Sannsynlighet for alvorlig radioaktivt nedfall: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 

– 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Katastrofal (mer enn 1 død, mer enn 5 alvorlig skadde

/ syke over tid).

Økonomiske konsekvenser: Katastrofal (over 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Katastrofal (svært alvorlige og langvarige skader på miljøet).

Konsekvenser for drift / produksjon: Farlig (alvorlige driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Farlig (alvorlig omdømmesvekkelse).

 Radioaktivt nedfall kan føre til stråleskade hos mennesker og dyr. Gjelder 
både akutt strålerelatert sykdom og mulige senskader, for eksempel økt 
forekomst av kreft og misdannelser

 Drikkevannet og matvarer kan bli forurenset
 Melding om slik ulykke kan føre til hysteri i befolkningen

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre 
sann-
synlig

Drift / prod.
Omdømme

Mennesker
Økonomi
Miljø

Tiltak:

Forebyggende:

 Se tiltak på Strålevernets hjemmesider; www.nrpa.no
 Utarbeide og ajourføre planer for formidling av informasjon fra sentrale 

myndigheter til publikum om forholdsregler. Atomberedskapsplanen
 Kjennskap til beskyttende bekledning hvis man må bevege seg utendørs
 Utarbeide og ajourføre planer for distribusjon av jodtabletter, og evt.

tilsetningsstoffer til dyrefor
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 Utarbeide og ajourføre planer for gjennomføring av samfunnskritiske oppgaver 
ved ferdselsbegrensning

 Utarbeide og ajourføre planer for alternativ drikkevanns- og næringsmiddel-
forsyning i akuttfasen dersom lokale ressurser er forurenset

Avhjelpende:

 Iverksetting av pålegg og råd fra sentrale myndigheter
 Nyhetsovervåkning og formidling av informasjon til publikum
 Evt. evakuering til tilfluktsrom hvis dette anses nødvendig
 Tilkalle Sivilforsvaret for måling av stråling ved lokalt utslipp
 Rensing av personer som har vært utsatt for radioaktivt nedfall, Sivilforsvaret
 Ferdselsbegrensning, portforbud for mennesker
 Ta inn dyr fra beite hvis det er anbefalt
 Utdeling av jodtabletter til mennesker
 Distribusjon av drikkevann og næringsmidler som ikke er forurenset
 Evt. distribusjon av tilsetningsstoffer til dyrefôr for å redusere radioaktivitet i 

kjøttet
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24. Forurensning i matvarekjeden.  

Tilstand:

Det er mange muligheter for at matvarer skal bli forurenset, selv om vi har en 

omfattende kontroll for å hindre at dette skjer. 

Eksempler på slik forurensning er salmonella og e-coli bakterier. Hendelsen kan bl.a.

forårsakes av rutinesvikt hos produsenten eller i den videre kjeden før varene er hos 

forbruker, eller sabotasje.

Trussel:

Sannsynlighet for alvorlig forurensning i matvarekjeden er: Mindre sannsynlig (1 gang 

i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig syke).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunes omdømme: En viss fare (mindre omdømmesvekkelse).

 Mange mennesker blir syke
 Omfattende etterforskning for å finne smittekilden
 Stengning av produksjon i lokal bedrift
 Stengning av serveringsbedrift / overnattingssted

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre 
sann-
synlig

Miljø Omdømme Drift / prod. Mennesker
Økonomi

Tiltak:

Forebyggende:

 God hygiene i alle ledd i produksjon / distribusjon av matvarer
 Gode varslingsrutiner ved mistanke om forurensning i matvarekjeden
 Kontroll fra Mattilsynet
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Avhjelpende:

 Oppfølging med helsepersonell
 Behandling av syke
 Informasjon til befolkningen
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25. Bortføring av barn (fra skole, barnehage eller 

barnevern).  

Tilstand:

Slike situasjoner kan oppstå i forbindelse med at en ustabil / forvirret / fortvilet / ruset
person tar seg inn på skolen / barnehagen og bortfører et barn. Hendelsen omfatter 
også bortføring av barn som er under barnevernets omsorg, samt bortføringer i
forbindelse med samvær der barnevernet er til stede. Bortføring forekommer bl.a. i 
forbindelse med barnefordelingssaker. I en del slike tilfeller føres bortførte barn ut av 
landet. Borføring i skolesituasjoner har også forekommet i forbindelse med gjeng-
problematikk.

Det er til sammen 11 grunnskoler i Eigersund kommune, hvorav 3 private, og til 
sammen 16 barnehager, hvorav 10 private. Det er til sammen ca. 2.000 elever i 
offentlige grunnskoler i Eigersund, i tillegg er det ca. 130 elever i de private 
grunnskolene, og ca. 800 barn i barnehagene.

Trussel:

Sannsynligheten for bortføring av barn (fra skole barnehage eller barnevern) er: 

Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: En viss fare (50.000 – 500.000 kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Traumatiske opplevelser for de involverte
 Oppskremte barn, ansatte og pårørende
 Dårlig omdømme for skole / barnehage / barnevern
 Utvikling i retning av et mer lukket samfunn
 Stor pågang fra pårørende og media

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Økonomi

Drift / prod.
Mennesker
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Tiltak:

Forebyggende:

 Barnevernet må være til stede ved samvær som anses som risikofylte når det 
gjelder bortføring. I ekstreme tilfeller må også politi være til stede

 Hjelpeapparatet må være observante på personer som kan være ustabile
 De ulike etatene må – innenfor gjeldende regelverk – informere hverandre om 

ustabile personer og / eller signaler om trusler
 Opplæring / øvelse av ansatte til å takle bortføringssituasjoner
 Gode varslingsrutiner ved den enkelte skole / barnehage ved bortførings-

situasjoner

Avhjelpende:

 Iverksette varsling internt på skolen / barnehagen
 Varsle politiet
 De som ikke er direkte involvert i hendelsen må om nødvendig evakueres til 

sikker bygning
 Psykososial oppfølging av involverte
 God lokal politiberedskap
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26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt
og lignende.  

Tilstand:

Ansatte i skoler og barnehager, samt i barnevernet, PPT-tjenesten og helsetjenesten 

har lovmessig plikt til å varsle barnevernet dersom «det er grunn til å tro» at barn blir 

utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller overgrep av noe slag.

Trussel:

Sannsynlighet: Meget sannsynlig (mer enn 1 gang per år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Barn som er utsatt for omsorgssvikt eller overgrep m.v. får ikke så tidlig hjelp som 

mulig, slik at skaden kan bli forverret

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget 
sann-

Miljø Drift / prod.
Omdømme

Mennesker
Økonomi

Synlig    

Tiltak:

Forebyggende:

 Informasjonstiltak overfor aktuelle grupper av ansatte

 Holdningsskapende arbeid i aktuelle grupper av ansatte

 Involvere URT (utvidet ressursteam)

Avhjelpende:

 Iverksette hjelpetiltak overfor barnet / barna så raskt som mulig
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27. Brann i skoler og barnehager.

Tilstand: 

I Eigersund er det til sammen 11 grunnskoler, hvorav 3 private, og til sammen 16 

barnehager, hvorav 10 private. 

Brann i skoler og barnehager skyldes som oftest feil på elektrisk anlegg, feil bruk av 

elektrisk utstyr, påsatt brann, bar ild.

Alle de offentlige skolene med unntak av 1 har installert brannalarmanlegg med 

direkte varsling til brannvesenet. For en av skolene er det ikke alle fløyene som er 

dekket med brannalarmanlegg. 1 av 3 private skoler har slik brannvarsling.  

3 av 5 de offentlige barnehagene har installert brannalarmanlegg med direkte 

varsling til brannvesenet. Når det gjelder de private barnehagene er det 3 av 10 som 

har slik varsling.

Det gjennomføres årlig branntilsyn fra brannvesenet i alle skoler og barnehager. Ved 

sist tilsyn fra brannvesenet var det avvik i alle objektene. 

Rutiner for søppelhåndtering med tanke på å unngå påsatt brann er ikke etablert ved 

alle skolene / barnehagene.  

Lengste tid fra alarmering til brannmannskapene er i innsats på de skolene som 

ligger lengst unna brannstasjonen er om lag 20 minutter. Tilsvarende er det inntil 20 

minutter innsatstid til den barnehagen som ligger lengst unna brannstasjonen.

Trussel:

Sannsynligheten for brann i skoler og barnehager: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 –

10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Inntil 300 - 350 barn kan bli uten faste lokaler til barnehage og skole over en 
periode på 1,5 - 2 år

 Tap av undervisningslokaler og barnehagebygninger
 Tap av arkivmateriale
 Tap av inventar og gjenstander som er laget av barna
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 Skremte barn, elever, ansatte og pårørende
 Stor pågang fra pårørende og media

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Mennesker

Miljø
Omdømme

Drift / prod. Økonomi

Tiltak:

Forebyggende:

 Installere brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-sentralen i skolene og 
barnehagebygningene som mangler dette

 Utbedre bygningsmessige avvik som er avdekket og som har betydning for 
brannsikkerheten

 Gjennomføre forskriftsmessig opplæring og brannøvelser i alle skoler og 
barnehager

 Gode og oppdaterte instrukser for brannforebyggende arbeid
 Ha tilstrekkelig med slukkeutstyr i skoler og barnehager
 Gjennomføre regelmessige tilsyn / kontroll med elektrisk anlegg, brannalarm-

anlegg og utstyr i skoler og barnehager
 Gode rutiner for avfallshåndtering i / ved skoler og barnehager, for å redusere 

sannsynligheten for påtent brann
 Bevissthet rundt bruk av levende lys
 Bevissthet rundt bruk av elektrisk utstyr som kan forårsake brann
 Bevissthet rundt materialvalg i slike bygninger
 Sprinkle utsatte skoler og barnehagebygninger
 Avklare hvilke alternative bygninger som kan brukes for hver skole / barnehage 

dersom bygningen blir så skadet i en brann at den ikke kan benyttes

Avhjelpende:

 Sikre frie rømningsveier til enhver tid i skoler og barnehager
 Varsle internt i bygningen og brannvesenet
 Iverksette evakuering
 Iverksette slokking
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28. Brann i kulturhuset.  

Tilstand:

Kulturhuset i Egersund inneholder en stor og en mindre sal. I den store salen er det 

sitteplass til ca. 260 personer, og i den minste salen er det sitteplass til ca. 60 

personer. Salene benyttes til kinoforestillinger og andre kulturarrangementer. Det er 

brannalarmanlegg i bygningen med direkte varsling til 110-sentralen. Det er forskrifts-

messige rømningsveier over alt i bygningen. 

De hyppigste brannårsakene i slike bygninger er: feil på elektrisk anlegg, feil bruk av 

elektrisk utstyr, bar ild og påsatt brann.

Det er gjennomført brannøvelse for de ansatte i kulturhuset i løpet av de siste 2 

årene.

Trussel:

Sannsynlighet: Lite sannsynlig (sjeldnere enn 1 gang per 50 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Katastrofal (over 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En vis fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Planlagte kulturarrangementer må avlyses eller flyttes

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Lite sann-
synlig

Mennesker
Miljø

Økonomi

Drift / prod.
Omdømme

Tiltak:

Forebyggende:

 Tidsbryter på aktuelle elektriske apparater
 Sakkyndig kontroll av elektrisk anlegg og utstyr hvert år
 Hyppige egenkontroller av elektrisk utstyr
 Bevissthet rundt bruk av skjøteledninger
 Bevissthet rundt håndtering av avfall (påsatt brann)
 Rutiner for bruk av levende lys
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 Ha tilstrekkelig med slukkeutstyr i bygningen 
 Gjennomføre regelmessige brannøvelser for alle ansatte i denne bygningen

Avhjelpende:

 Sikre frie rømningsveier til enhver tid i kulturhuset
 Varsle internt i bygningen og brannvesenet
 Iverksette evakuering
 Iverksette slokking
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29. Ulykke med skolebuss og trafikkulykke ved skolen eller 

barnehagen.  

Tilstand:

Slike ulykker kan bl.a. skyldes glatt føre, sjåførrelaterte årsaker, teknisk feil på 

bussen, overfylte busser, usikre hjemmeholdeplasser eller der elevene / 

barnehagebarna slippes av eller hentes av busser og privatbiler ved skolen / 

barnehagen.

Det er skolebuss ved alle skolene i kommunen, med unntak av i hovedsak Husabø 

skole og Husabø ungdomsskole.

Også barn i barnehagene transporteres en del, både i private biler og i barne-

hagenes biler. 

Det er maksimalt ca. 60 elever i en skolebuss.

Det er vanligvis sitteplass til alle elevene i skolebussene.

Det er sikkerhetssele i alle bussene som benyttes til elevtransport.  

Ikke alle skolene har tilfredsstillende oppstillingsplasser for av- og påstigning ved 

skolene.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1- 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Drift / prod. Mennesker

Økonomi
Omdømme
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Tiltak:

Forebyggende:

 Holdningsskapende arbeid blant foreldre som kjører barn til og fra skole / 
barnehage

 Krav om at alle elevene benytter sikkerhetsbelte i bussen
 Utbedre plass for av- og påstigning for elever der disse ikke har tilfreds-

stillende sikkerhet
 Alkolås på alle skolebusser
 Hyppige tekniske kontroller på skolebusser
 Bussene må ha god tid på rutene og benytte kjetting når føret tilsier det
 Utarbeide / ajourføre trafikksikkerhetsplan i kommunen
 Utarbeide / ajourføre beredskapsplaner i samarbeid med busselskapene og 

den enkelte skole

Avhjelpende:

 Iverksette kriseplaner / beredskapsplaner
 Oppfølging av involverte
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30. Alvorlig ulykke i undervisningssituasjon.  

Tilstand:

Det er til sammen 11 grunnskoler i Eigersund kommune, hvorav 3 private. Det er til 

sammen ca. 2.000 elever i offentlige grunnskoler i Eigersund, i tillegg er det ca. 130

elever i de private grunnskolene.

Elever og ansatte kan bli skadet bl.a. i forbindelse med kjemiøvelser, svømming, 

gymnastikk, sløyd, matlaging, lek og ekskursjoner.

Trussel:

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø Drift / prod.
Omdømme

Mennesker Økonomi

synlig

Tiltak:

Forebyggende:

 Gode rutiner når det gjelder gjennomføring av oppgaver m.v. som har høy 
risiko

 God kompetanse hos ansatte
 Tilstrekkelig bemanning på bl.a. turer / ekskursjoner
 Låse av farlig utstyr m.v.

Avhjelpende:

 Gi førstehjelp til de / den skadde
 Varsling av nødetater hvis nødvendig
 Oppfølging av involverte
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31. Forurensning av miljø (elv, sjø, jord, luft, bygning).  

Tilstand:

Slike hendelser kan skyldes bl.a. utslipp av urenset kloakk, utslipp fra industrien, 

utslipp av oljeprodukter på landjorda eller i elver / på sjøen, utslipp fra gjødselkjellere, 

utslipp av ammoniakk fra fabrikker som benytter ammoniakk i forbindelse med fryseri, 

klor, utslipp fra sildeoljefabrikker og fiskeforedling, utslipp i forbindelse med farlig 

gods, utslipp i forbindelse med branner på virksomheter som inneholder gjenstander 

som avgir betydelig forurensning ved brann. Farlige stoffer som befinner seg i eller 

har befunnet seg i en bygning, kan ha medført at bygningsdeler er forurenset, som 

f.eks. kvikksølvforurensning.

Utslipp i forbindelse med skipsulykker, jernbaneulykker og veitrafikkulykker 

behandles i Hendelse 37 Skipsulykke, Hendelse 38 Jernbaneulykke og Hendelse 39

Veitrafikkulykke. Utslipp av radioaktivt avfall behandles i Hendelse 23 Radioaktivt 

nedfall.     

Når det gjelder forurensning av elver vil Eigersund kommune også kunne bli påvirket 

av utslipp i Bjerkreim kommune.  

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år). 

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Kritisk (omfattende skader på miljøet).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Kloakkforurensning i elver, badevann, drikkevannskilder
 Fiskedød
 Skade på fuglefredingsområde
 Langvarig skade på økosystemet lokalt

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Drift / prod. Mennesker

Økonomi
Miljø
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Tiltak:

Forebyggende:

 Bevissthet rundt lokalisering av virksomheter med stort potensiale for utslipp
 Gode kontrollrutiner fra myndighetenes side med virksomheter som har 

potensiale for forurensende utslipp 
 Gode internkontrollrutiner på den enkelte virksomhet
 Informasjon til aktuelle virksomheter
 Opplæring av ansatte på virksomheter som har potensiale for forurensende 

utslipp
 Autovern mellom vei og vassdrag på utsatte strekninger

Avhjelpende:

 Evakuering
 Gode varslingsrutiner ved utslipp
 Opprydding / rive forurenset bygning
 Utsetting av fisk etter at forurensningen er fjernet

 

Side 69 av 218



Tilstand – Trussel – Tiltak  Eigersund 11.09.13

60

32. Svikt i vannforsyningen (vannet uteblir hos 

abonnentene).

Tilstand:

Svikt i vannforsyningen kan skyldes bl.a. brudd på vannledningene, sabotasje, 

driftsstans i tekniske anlegg pga. f.eks. brann, strømstans, mekanisk feil, over-

svømmelse i vannbehandlingsanlegg, for lite vann i kilden.

Det finnes 3 offentlige og 3 private godkjenningspliktige vannverk i Eigersund 

kommune. Mattilsynet er godkjenningsmyndighet og tilsynsmyndighet for 

godkjenningspliktige vannverk. Alle de 3 offentlige vannverkene og 2 av de private er 

godkjent av Mattilsynet.

Ca. 60 % av innbyggerne er dekket fra offentlig vannverk. Resten har privat 

vannforsyning.

Hovedledningene i vannverkene i Eigersund er i hovedsak basert på ringledninger, 

men det finnes strekninger uten ringledninger. I Eigersund kommune er det 2 

høydebassenger med hhv. 650 og 2.000 m3 kapasitet. Disse høydebassengene vil 

være gode lokale ressurser ved brudd på ledningsnettet. I Eigersund kommune 

benytter man rørbruddsventiler som sikrer at ikke store vannmengder forsvinner ved 

større ledningsbrudd.

Det er etablert egen vaktordning for vann- og avløp i Eigersund kommune. Dette 

medfører at avhjelpende tiltak kan iverksettes raskt.

Det er ikke brannalarmanlegg ved alle vannbehandlingsanleggene.  

Det er innbruddsalarmanlegg ved alle de offentlige vannbehandlingsanleggene. 

Innbruddsalarmanleggene sender utløst alarm til vakthavende for vann og avløp.

Det er tekniske alarmer ved alle vannbehandlingsanleggene. Også disse anleggene 

sender utløst alarm til vakthavende for vann og avløp.

DSB anbefaler at vannverk registreres som særskilt brannobjekt, jf. brann- og 

eksplosjonsvernlovens § 13. Ingen av vannverkene I Eigersund er registrert som 

særskilt brannobjekt.

Brannvesenet i Eigersund har tankbil. Tankkapasiteten er 13.400 liter.

Det pågår arbeid med etablering av ny hovedvannkilde for Egersund. Denne vil være 

operativ fra midten av 2020-tallet.
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Trussel:

Sannsynligheten for langvarig bortfall av vannforsyning er: Sannsynlig (1 gang i løpet 

av 1 – 10 år).   

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Bortfall av brannslokkevann
 Vanskelige sanitærforhold i boliger, institusjoner m.v.
 Bortfall av vannforsyning til viktige funksjoner i det offentlige og private, som vil 

kunne måtte stenge:
o Institusjoner
o Skoler
o Barnehager
o Andre offentlige bygg
o Næringsvirksomhet
o Landbruk

 Forurenset vann kan trenge inn i vannledning som har hull og som ikke står under 
trykk

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Mennesker

Drift / prod.
Omdømme

Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Registrere vannbehandlingsanleggene som særskilte brannobjekter
 Installere brannalarmanlegg i vannbehandlingsanlegg som ikke har dette
 Gode drifts-, overvåknings- og vedlikeholdsrutiner på vannverkene
 Private og næringsdrivende som har stort behov for å ha tilgang til vann til enhver 

tid oppfordres til å ha et lite lager av vann
 Bygge vannforsyningsanlegg av god kvalitet
 Benytte ringledninger i størst mulig grad
 Reparere kjente lekkasjer i distribusjonsnettet
 Skifte ut gamle ledninger
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 Beredskapslager av viktige deler på vannverkene
 Nødstrømsaggregat i kritiske vannverksbygninger, evt. mobile nødstrøms-

aggregat
 Overvåkning av vannstand i kilden
 Planlegge styring av vann til enkelte områder i perioder når forbruket må 

reduseres

Avhjelpende

 Iverksette tilgjengelig nødvannsforsyning
 Iverksette beredskap med tankbiler
 Utbedre brudd og tekniske feil
 Informere abonnentene via f.eks. UMS
 Iverksette styring av tilgjengelige vannressurser til de som trenger det mest 

eventuelt gi anbefaling / påbud om koking av drikkevann i samråd med 
kommunelege og det lokale mattilsynet
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33. Stor bygningsbrann.  

Tilstand:

I Eigersund kommune er det en rekke større bygninger. Brann i kommunale 

administrasjonsbygninger (Hendelse 4), brann på institusjon, omsorgsboliger og 

kommunale leiligheter (Hendelse 20), brann i skoler og barnehager (Hendelse 27), 

brann i kulturhuset (Hendelse 28), stor brann i industrien (Hendelse 35) er 

bygningsbranner som er behandlet i egne hendelser. 

I denne hendelsen behandles bl.a. tett trehusbebyggelse (bl.a. deler av Egersund 

sentrum), hotell, større forsamlingslokaler, kontorbygninger, bygninger med mange 

boliger, store driftsbygninger i landbruket m.v.

Brann i bygninger skyldes som oftest feil på elektrisk anlegg, feil bruk av elektrisk 

utstyr, påsatt brann, bar ild.

Ikke alle slike bygninger har installert brannalarmanlegg med direkte varsling til 

brannvesenet. Det kan derfor brenne en forholdsvis lang tid før brannvesenet får 

melding om brannen dersom det ikke er personer til stede i bygningen eller i 

nærheten når brannen starter.  

Det gjennomføres årlig branntilsyn fra brannvesenet i flere av disse bygningene. 

Rutiner for søppelhåndtering med tanke på å unngå påsatt brann er viktig.  

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Menneskeliv kan gå tapt
 Tap av materielle verdier
 Tap av markedsandeler for berørt virksomhet kan medføre konkurs

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø

Drift / prod.
Omdømme

Mennesker Økonomisk

 

Side 73 av 218



Tilstand – Trussel – Tiltak  Eigersund 11.09.13

64

Tiltak:

Forebyggende:

 Anmode eierne om å installere brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-
sentralen i de mest utsatte bygningene

 Pålegge eierne å utbedre bygningsmessige avvik som er avdekket og som har
betydning for brannsikkerheten

 Gjennomføre forskriftsmessig opplæring og brannøvelser i de bygningene som 
har krav om dette

 Gode og oppdaterte instrukser for brannforebyggende arbeid
 Ha tilstrekkelig med slukkeutstyr i bygningene
 Gjennomføre regelmessige tilsyn / kontroll med elektrisk anlegg, evt. brannalarm-

anlegg og utstyr i bygningene
 Gode rutiner for avfallshåndtering i / ved bygningene, for å redusere sannsynlig-

heten for påtent brann
 Bevissthet rundt bruk av levende lys
 Bevissthet rundt bruk av elektrisk utstyr som kan forårsake brann
 Bevissthet rundt materialvalg i slike bygninger
 Sprinkle utsatte bygninger

Avhjelpende:

 Sikre frie rømningsveier til enhver tid
 God lokal brannberedskap
 Varsle brannvesenet
 Iverksette evakuering
 Iverksette slokking
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34. Stor brann i naturen.  

Tilstand:

I Eigersund kommune er det flere store sammenhengende skogsområder. Til 

sammen er det ca. 51 km2 produktiv skog i kommunen.

Branner i naturen kan skyldes bl.a. lynnedslag, påtenning, uforsiktig omgang med 

åpen ild, skogsdrift, anleggsdrift, jernbanetrafikk, selvantennelse, høyspentledninger, 

fyrverkeri. 

Trussel:

Sannsynligheten for stor brann i naturen er: Sannsynlig (1 – 10 år).   

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader / sykdoms-

tilfeller). 

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Kritisk (omfattende miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

 Tap av produktiv skog
 Tap av fritidsbebyggelse
 Midlertidig tap av rekreasjonsområder
 Utkobling av strømforsyning som går gjennom brannområdet
 Stans i jernbanetrafikk gjennom brannområdet
 Skader på miljøet (fauna / flora)
 Redusert brannberedskap ellers i kommunen som følge av at store ressurser 

er i langvarig innsats i brannområdet

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Mennesker Økonomi

Miljø
Drift / prod.

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Fortløpende informasjon til publikum om skogbrannfare i tørkeperioder
 Begrensninger i skogbruks- og anleggsdrift i tørre perioder
 Overvåkning fra fly i tørre perioder
 Vurdere øket brannberedskap i perioder med ekstra stor skogbrannfare
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Avhjelpende:

 God lokal brannberedskap
 Tilkalle skogbrannhelikopter
 Be om bistand fra Sivilforsvaret
 Be om bistand fra Heimevernet
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35. Stor brann i industrien.  

Tilstand:

I Eigersund kommune er det en rekke industribygninger. 

Brann i bygninger skyldes som oftest feil på elektrisk anlegg, feil bruk av elektrisk 

utstyr, påsatt brann, bar ild.

Ikke alle slike bygninger har installert brannalarmanlegg med direkte varsling til 

brannvesenet. Det kan derfor brenne en forholdsvis lang tid før brannvesenet får 

melding om brannen dersom det ikke er personer til stede i bygningen eller i 

nærheten når brannen starter.

Det gjennomføres årlig branntilsyn fra brannvesenet i flere av disse bygningene. 

Rutiner for søppelhåndtering med tanke på å unngå påsatt brann er viktig.  

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Menneskeliv kan gå tapt
 Tap av materielle verdier
 Produksjonsstans med påfølgende tap av markedsandeler og i verste tilfelle 

konkurs for berørt virksomhet

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Mennesker

Miljø
Drift / prod.

Økonomisk

Omdømme
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Tiltak:

Forebyggende:

 Anmode eier om å installere brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-
sentralen i de mest utsatte bygningene

 Pålegge eier å utbedre bygningsmessige avvik som er avdekket og som har
betydning for brannsikkerheten

 Gjennomføre forskriftsmessig opplæring og brannøvelser i de bygningene som 
har krav om dette

 Gode og oppdaterte instrukser for brannforebyggende arbeid
 Ha tilstrekkelig med slukkeutstyr i bygningene
 Gjennomføre regelmessige tilsyn / kontroll med elektrisk anlegg, evt. brannalarm-

anlegg og utstyr i bygningene
 Gode rutiner for avfallshåndtering i / ved bygningene, for å redusere sannsynlig-

heten for påtent brann
 Bevissthet rundt bruk av elektrisk utstyr som kan forårsake brann
 Bevissthet rundt materialvalg i slike bygninger
 Sprinkle utsatte bygninger

Avhjelpende:

 Sikre frie rømningsveier til enhver tid
 God lokal brannberedskap
 Varsle brannvesenet
 Iverksette evakuering
 Iverksette slokking
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36. Eksplosjon (under transport, i bygning eller 

sprengstofflager).  

Tilstand:

Det foregår en god del transport av varer som kan medføre eksplosjonsfare både på 

vei og jernbane gjennom Eigersund kommune. Det lagres både gasser, væsker og 

faste stoffer i kommunen som kan utgjøre en fare for eksplosjon. I kommunen er det 

også lager av eksplosjonsfarlig vare. I forbindelse med nyttårsfeiringen oppbevares 

det større og mindre mengder eksplosjonsfarlig vare mange steder i kommunen.

Slike eksplosjoner kan skyldes bl.a. sabotasje, teknisk feil, uforsiktige handlinger, 

ulykker på vei og jernbane, terror.

Trussel:

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig skadde).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Menneskeliv kan gå tapt
 Store materielle verdier kan gå tapt

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø
Drift / prod.

Mennesker
Økonomi

synlig

Tiltak:

Forebyggende:
 Gjennomføre opplæring av ansatte som behandler varer som kan eksplodere
 God fysisk sikring av aktuelle anlegg
 Gjennomføre regelmessige tilsyn / kontroll med aktuelle anlegg
 Gode rutiner for håndtering av eksplosjonsfarlige varer

Avhjelpende:

 God lokal brannberedskap
 Varsle brannvesenet
 Iverksette evakuering
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37. Skipsulykke.  

Tilstand:

Det foregår en omfattende persontrafikk og godstrafikk i sjøområdene utenfor og 

innenfor grensene til Eigersund kommune. 

Ulykker på / med skip kan skyldes bl.a.: grunnstøting, uvær (bl.a. kantring), brann / 

eksplosjon, kollisjon.

Dersom det i forbindelse med en slik hendelse blir bestemt at et skip skal ta seg inn 

eller bli buksert inn til kai, vil Egersund havn være aktuell på en lang strekning fra 

Jæren til Agder.

Trussel:

Sannsynligheten for alvorlig skipsulykke er: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 –

50 år).   

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død, opp til 5 alvorlig skadde). 

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Farlig (alvorlige skader på miljøet).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Mennesker kan bli skadet eller drept / drukne
 Forurensning av sjø og strender
 Materielle skader
 Kommunen kan måtte ta i mot svært mange evakuerte / skadde personer

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre 
sann-

Drift / prod. Mennesker
Økonomi

synlig Miljø

Tiltak:

Forebyggende:

 Overvåkning av skipstrafikken
 God merking av farledene
 God beredskap med slepebåt
 God kontroll med skipenes tilstand
 God sikring av last på skip
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Avhjelpende:

 Innsats fra RITS (redningstjeneste til sjøs, lokalisert bl.a. i Stavanger) ved brann 
på skip

 Innsats fra IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning) ved utslipp i eller 
ved vassdrag og sjø

 Iverksette beredskapsplaner
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38. Jernbaneulykke.  

Tilstand:

En ca. 32 km lang strekning av Sørlandsbanen og Jærbanen (enkeltsporet jernbane)

går gjennom Eigersund kommune på strekningen fra grensa mot Lund på Ualand til 

grensa mot Hå i Hellvik. 

Det er flere tunneler på denne strekningen. Den lengste tunnelen er ca. 600 m lang

og ligger på strekningen Launes – Hellvik. 

Det er 6 planoverganger i Eigersund kommune. 2 av disse er sikret med halvbom, 

lys- og lydsignal. 1 er sikret med lys- og lydsignal. De øvrige 3 planovergangene har 

ingen form for varsling eller sikring. 

Det er ingen steder langt fra banen til kjørevei, men på strekningen fra Launes til øst 

for Maurholen er det ikke tilgjengelig for større redningsbiler. 

Til dels er det vanskelige landingsforhold for helikopter nær jernbanelinja pga.

vegetasjon og kupert terreng. 

Det er en betydelig trafikk med både persontog og godstog på denne strekningen. 

På det meste kan det være inntil 400 personer på et persontog.

Det er flere broer over tversgående vassdrag, samt skjæringer.  

Terrenget er noen steder på strekningen i Eigersund kommune utsatt for ras og

lignende. På deler av aktuell strekning er det sett opp varslingsgjerde som varsler 

lokfører med lys dersom ras har skjedd. På noen steder er det fare for at  bane-

legemet raser ut, spesielt ved ekstreme nedbørsmengder, samt ved isgang i elvene.

Transport av farlig gods foregår i hovedsak om natta.

Trussel:

Sannsynlighet for jernbaneulykke: Mindre sannsynlig: (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Farlig (opp til 1 død og opp til 5 alvorlig skadde).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Farlig (alvorlige skader på miljøet) hvis farlig gods slippes ut.

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Hvis togkollisjon / avsporing først skjer, vil det kunne bli omfattende personskade 
dersom det er persontog. For godstransport vil konsekvensene hovedsakelig gi 
redningstekniske utfordringer, samt økonomiske og miljømessige konsekvenser
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Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Drift / prod. Mennesker
Økonomi

synlig Miljø

Tiltak:

Forebyggende:

 Arbeide for å fjerne de gjenværende planovergangene, spesielt de som ikke er 
sikret

 Kommunen må kjenne Jernbaneverkets / NSBs egne kriseplaner, for å unngå 
uhensiktsmessig ressursplanlegging. 

 Kommunen bør ha en dialog med Jernbaneverket / NSB for å avklare gjensidige 
forventninger i tilfelle ulykke

 Kommunen må ha god oversikt over disponible mannskaper og redningsutstyr 
som er relevant for innsats ved jernbaneulykke, inkl. entreprenører, tyngre 
materiell. Politiet / LRS rekvirerer

 Planlegge første samleplass for evakuerte nær jernbanelegemet

Avhjelpende:

 God lokal redningsberedskap
 Iverksette utarbeidede planer
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39. Veitrafikkulykke.  

Tilstand:

Veinettet i Eigersund kommune består av Europavei, riksveier, fylkesveier, 

kommunale veier og private veier. E 39 går fra grensa mot Lund til grensa mot 

Bjerkreim. Denne strekningen er om lag 11 km lang. Årsdøgntrafikken (ÅDT) er om 

lag 4.500 – 5.900 kjøretøyer. Rv. 42 går fra Egersund sentrum til E 39. Denne 

strekningen er om lag 11 km lang og ÅDT er fra 3.600 til 5.900 kjøretøyer. Fv. 44 går 

fra grensa mot Sokndal til grensa mot Hå. Denne strekningen er om lag 28 km lang, 

og ÅDT er om lag 1.400 kjøretøyer i sør, om lag 12.000 gjennom deler av Egersund 

sentrum og 2.100 i nord.     

Veiene er til dels smale, svingete og trafikkfarlige. Enkelte lange, rette veistrekninger 

frister til høy fart.

Periodevis er det høy andel tungtransport bl.a. med utenlandske kjøretøyer. 

Det foregår en god del transport av farlig gods (tankbiler etc.) på veiene i Eigersund 

kommune. De stoffgruppene som transporteres hyppigst er: brannfarlige væsker, 

giftige væsker, etsende væsker, eksplosjonsfarlige stoffer, brannfarlige gasser.

Stedvis er det liten eller ingen mulighet for omkjøring ved veisperring pga. ulykke.

Det er ingen veitunneler som er lenger enn 1.000 m i Eigersund kommune. På Fv. 42 

langs Gyavatnet er det en tunnel under bygging. Denne blir om lag 1.000 m lang.

Ved enkelte veitrafikkulykker vil det bli sluppet ut forurensende stoffer. 

I perioden 2002 – 2011 ble det registrert til sammen 192 veitrafikkulykker med 

personskader i Eigersund kommune. I disse ulykkene ble 220 personer lettere 

skadet, 49 hardt skadet og 9 døde. 76 av disse personskadeulykkene gjaldt 

utforkjøring, 36 var møteulykker, 34 kryssulykker, 23 påkjøring bakfra, 14 

fotgjengerulykker og 9 andre ulykker. 

Trussel:

Sannsynlighet for større veitrafikkulykke: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Katastrofal (mer enn 1 død, mer enn 5 alvorlig 

skadde).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Farlig (alvorlige skader på miljøet) dersom det blir sluppet ut 

farlig stoff.

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).
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 Veisperring med kødannelse, problemer med inn- og uttransport fra skadested
 Fare for mer enn 3 alvorlig skadde, som overskrider nødetatenes basisberedskap

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Drift / prod. Økonomi

Miljø
Mennesker

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Utbedring av veistandard på bl.a. E 39. Stille krav til veivedlikehold (vedlikehold 
av asfaltdekke, strøing, salting, brøyting)

 Fartsregulering og trafikkontroller, særlig i utfartsperioder  
 Utbedring / sikring av tunneler
 Utarbeide og ajourføre gode planer for beredskap som håndterer personskade og 

redning
 Tilstrekkelig mannskaper disponible hos nødetatene i høytrafikkperioder. Øve på 

samhandling mellom nødetater på skadested

Avhjelpende:

 God beredskap for brannvesen, politi og ambulansetjenesten
 Gode beredskapsplaner og planer for krisehåndtering
 God oversikt over omkjøringsmuligheter. Tilstrekkelig kapasitet hos politiet for 

trafikkdirigering og skadestedshåndtering
 Iverksette utarbeidede planer
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40. Luftfartsulykke.  

Tilstand:

Det er ingen flyplasser i Eigersund kommune eller i nabokommunene. Stavanger 

lufthavn Sola ligger om lag 50 km (luftlinje) fra Egersund sentrum. Det foregår en del 

flyging med helikopter i Eigersund kommune.

Luftfartsulykker skyldes som oftest pilotfeil, feil på flyet eller på teknisk utstyr på flyet. 

Også feil begått av lufttrafikktjenesten forårsaker luftfartsulykker.

Trussel:

Sannsynlighet for alvorlig flyulykke: Lite sannsynlig (sjeldnere enn 1 gang per 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Katastrofale (mer enn 1 død, mer enn 5 alvorlig 

skadde).

Økonomiske konsekvenser: Katastrofale (over 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Lite sann-
Synlig

Miljø
Drift / prod.

Mennesker
Økonomi

Tiltak:

Forebyggende:

 Effektiv lufttrafikkovervåkning
 God pilotopplæring
 Gode internkontrollrutiner i flyselskapene

Avhjelpende:

 God beredskap for brannvesen, politi og ambulansetjenesten
 God beredskap med frivillige organisasjoner
 Iverksette utarbeidede planer
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41. Stengte veier, bruer eller tunneler, samt jernbane.  

Tilstand:

Det er et stort nett av offentlige og private veier i Eigersund kommune som kan bli 

stengt på grunn av:

 Ulykker med farlig gods (se Hendelse 31)
 Branner inntil veien (bygningsbranner og branner i naturen) (se Hendelse 33, 34 

og 35)
 Alvorlige / omfattende trafikkulykker (se Hendelse 39)
 Flom (se Hendelse 42)
 Snø- / isras (se Hendelse 44)
 Vindfall (se Hendelse 46)
 Sterkt snøfall (se Hendelse 49)
 Utrasing av veilegemet
 Stein eller teknisk utstyr som faller ned i tunneler
 Kjøretøybrann i tunnel

For alle hovedveier i Eigersund kommune er det forholdsvis gode omkjørings-

muligheter, så dersom kun enkeltveier stenges er problemet forholdsvis begrenset i 

denne kommunen. Et klart unntak her er Eigerøy, som er helt avhengig av Eigerøy 

bru.

En ca. 32 km lang strekning av Sørlandsbanen og Jærbanen (enkeltsporet jernbane)

går gjennom Eigersund kommune på strekningen fra grensa mot Lund på Ualand til 

grensa mot Hå i Hellvik. 

Trussel:

Sannsynligheten for langvarig stengte veier eller jernbane er: Mindre sannsynlig 

(1 gang i løpet av 10 – 50 år).   

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader / sykdoms-

tilfeller). 

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 milll. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

Stengte veier kan medføre at:

 Helse- og omsorgstjenester blir vanskeliggjort
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 Brannvesen, politi og ambulansetjenesten kan bli utestengt fra områder, eller de 
må kjøre lange omveier

 Arbeidsreiser vanskeliggjøres
 Barn / ansatte kommer seg ikke til skole / barnehage
 En del tjenester (renovasjon, vannforsyning, avløpssystemer, post) vanskelig-

gjøres
 Offentlig kommunikasjon stanser opp på aktuell strekning
 Transport / vareleveranser stanser opp på aktuell strekning
 Annen infrastruktur skades (telelinjer ligger til dels i eller ved veien)
 Hvis veistengning skyldes for dårlig brøyteberedskap / - kapasitet på kommunale 

veier, går det ut over kommunens omdømme

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø Mennesker
Drift / prod.

Økonomi

synlig Omdømme

Tiltak:

Forebyggende:

 Regelmessig kontroll av bruer
 God brøyteberedskap / -kapasitet
 Rassikring av aktuelle veistrekninger
 Skyte ned issvuller som truer
 Rydding av skog langs veier
 Utbedring av / flytting av veier som er utsatte for stengning
 Vedlikehold / utbedring av stikkrenner, bekke- / elveløp
 Erosjonssikring der veier går nær elver

Avhjelpende:

 Skilting av omkjøringsveier
 Ta i bruk helikoptertransport, terrenggående kjøretøyer
 Utbedre skadene
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42. Flom i elver og vassdrag.  

Tilstand:

Sterk og langvarig nedbør og kraftig snøsmelting kan gi flom i både de store elevene 

i kommunen og de mindre vassdragene.

I bebygde områder kan lokalt kraftig nedbør føre til at bekker og overvannssystemet 

ikke greier å ta unna vannmengden, slik at vannet finner nye veier og til dels flommer 

inn i bygninger.

Det er utarbeidet flomsonekart for Hellelandselva.

Følgende kan være utsatt i forbindelse med flom:

 Bolighus / boligområder
 Driftsbygninger med dyr
 Offentlige bygg
 Næringsbygg
 Friområder etc.
 Linjenett for elektrisitet og telekommunikasjon
 Veinett

Sannsynligheten for flom er økende i forbindelse med endringer i klimaet

Trussel:

Sannsynligheten for stor flom er: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).   

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Bortfall av strøm (se Hendelse 1)
 Bortfall av telekommunikasjonen (se Hendelse 2)
 Forurensing i forbindelse med flom (forurensende stoffer skylles ut i elver og 

vassdrag) (se Hendelse 31)
 Stengte veier / bruer eller tunneler samt jernbane (se Hendelse 41)
 Vann trenger inn i bygninger
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Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Mennesker

Miljø
Omdømme

Drift / prod. Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Bevisst arealplanlegging når det gjelder flom
 Utarbeide flomsonekart for aktuelle vassdrag
 Restriksjoner på nye tiltak i flomsoner
 Rydding av flomløp, bekker, stikkrenner osv.
 Utarbeide oversikt over lukkede bekker / inntaksrister, samt hvem som har 

tilsyn med vedlikehold av disse
 Etablere / ajourføre varslingsrutiner ved flom
 Bygge flomvoller
 Erosjonssikring
 Montering av tilbakeslagsventiler
 Fjerne vegetasjon som reduserer vannhastigheten ved flom
 Oppdimensjonere overvannsledninger og andre deler av avløpssystemet

Avhjelpende

 Iverksette varsling
 Iverksette evakuering om nødvendig
 Iverksette beredskap for opprydding
 Tømming av bygninger som har vanninntrenging
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43. Skred / ras.  

Eigersund kommunene har områder der det er fare for ras eller skred.

Ras og skred kan bl.a. forekomme som følge av sterk og langvarig nedbør, 

frostsprengning, i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider, eller i forbindelse med 

geologiske prosesser. Snø- og isras omtales i Hendelse 44.

Det må påregnes øket fare for ras / skred som følge av de pågående klima-

endringene.

Følgende kan være utsatt for ras / skred:

 Mennesker
 Bygninger
 Veier
 Jernbanestrekninger
 Landbruksområder
 Skog
 Kraftledninger

Trussel:

Sannsynligheten for større ras / skred: Sannsynlig (1 – 10 år).   

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader). 

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer)

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Mennesker kan bli direkte skadet
 Boligområder kan bli innesperret eller få meget lange omkjøringsveier dersom 

veiforbindelsen stenges
 Skader på bygninger
 Skog- og landbruksområder kan bli ubrukelige
 Kraftledninger kan bli revet ned

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø 

Drift / prod.
Omdømme

Mennesker Økonomi
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Tiltak:

Forebyggende:

 Løpende informasjon til befolkningen om lokal rasfare
 Utarbeide oversikt over de sikringstiltak som er etablert i kommunen, og hvem 

som er ansvarlig for tilsyn av disse
 Utarbeide oversikt over skogsbilveier i bratt terreng, med fokus på der det er 

bygninger / infrastruktur nedenfor
 Sikringsarbeid i kjente ras-/skredområder
 Overvåkning / kontrollmålinger av utsatte steinblokker
 Utarbeide skredkart
 Tett nok med stikkrenner på alle veier
 Sprenge ned truende steiner / fjellpartier

Avhjelpende:

 Ettersøkning etter savnede
 Sikre / sperre av området
 Opprydding
 Bistand fra geolog / geotekniker
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44. Snø- eller isras.  

I Eigersund kommunene er det spesielt veier som er utsatt for snø- og isras. Den 

strekningen som er spesielt utsatt er Fv. 42 langs Gyavatnet og i Gyadalen. 

Forestående bygging av tunnel på deler av denne strekningen vil redusere risikoen. 

Få bygninger ligger slik til at de er særlig utsatt for snø- eller isras.

Snø- og isras kan bl.a. forekomme som følge av langvarig nedbør (snø), samt når det 

har vært langvarig kulde som går over i mildere vær.

Det må påregnes øket fare for snø- og isras som følge av de pågående klima-

endringene.

Følgende kan være utsatt for snø- og isras:

 Mennesker
 Veier
 Jernbanestrekninger
 Kraftledninger

Trussel:

Sannsynligheten for større snø- eller isras: Sannsynlig (1 – 10 år).   

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader). 

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Mennesker kan bli direkte skadet
 Boligområder kan bli innesperret eller få meget lange omkjøringsveier dersom 

veiforbindelsen stenges
 Kraftledninger kan bli revet ned

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Drift / prod.

Omdømme
Mennesker
Økonomi
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Tiltak:

Forebyggende:

 Løpende informasjon til befolkningen om lokal snø- og israsfare
 Utarbeide oversikt over de sikringstiltak som er etablert i kommunen, og hvem 

som er ansvarlig for tilsyn med disse
 Gjennomføre sikringsarbeid i kjente fareområder for snø- og isras
 Sprenge / skyte ned truende issvuller
 Stenge veier ved overhengende rasfare

Avhjelpende:

 Ettersøkning etter savnede
 Sikre / sperre av området
 Opprydding
 Skilte omkjøring
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45. Stormflo / springflo.  

Tilstand:

Eigersund kommune har lang kystlinje mot Nordsjøen.

Det forekommer både stormflo og springflo. Stormflo forårsakes av meteorologiske 

forhold som lavtrykk og pålandsvind, mens springflo forårsakes av himmellegemenes 

plassering i forhold til hverandre og kan derfor beregnes lang tid i forveien. Når både 

springflo og stormflo inntrer samtidig blir vannstanden på det høyeste. Flom i elvene 

kan forverres i utløpet når vannstanden i sjøen også er høy. 

Forventet generell havnivåstigning de kommende årene vil øke sannsynligheten for 

skader som følge av høy vannstand i sjøen. 

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Vanninntrenging i lavtliggende bygninger, med påfølgende bygningsskader
 Stengte veier (se Hendelse 41)
 Skader på veier, brygger, flytebrygger
 Problemer med avløpssystemer som munner ut i sjøen

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Mennesker

Miljø
Omdømme

Drift / prod. Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Krav om sikker byggehøyde for nybygg i strandsonen
 Bevissthet rundt arealbruken i lavtliggende områder
 Bygge anlegg som stenger sjøen ute på steder der det er aktuelt
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Avhjelpende:

 Varsling av de som har bygninger i strandsonen, båteiere, eiere / brukere av 
flytebrygger ved fare for ekstrem flo

 God tilgang på pumpeutstyr dersom slikt utstyr kan benyttes i utsatte 
bygninger
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46. Sterk vind.  

Tilstand:

Eigersund kommune er til tider utsatt for sterk vind. Spesielt utsatt er de kystnære 

strøkene.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Bortfall av strømforsyning (se Hendelse 1)
 Bortfall av telefonforbindelse (se Hendelse 2)
 Stengte veier / trafikkavviklingsproblemer (se Hendelse 41)
 Bygningsskader 
 Høg saltkonsentrasjon i vann / innsjøer
 Skogsnedfall
 Saltskader på skog
 Skader påført av «flygende gjenstander»

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Mennesker

Omdømme
Økonomi
Drift / prod.

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Skogrydding langs veier, jernbanelinjer, strømlinjer, telefonlinjer
 Bygge bygninger som tåler sterk vind

Avhjelpende:

 Sikring av løse gjenstander som kan gjøre skade
 Sikring av båter / flytebrygger
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47. Ekstrem varme / tørke.  

Tilstand:

Ekstrem varme og / eller tørke kan forekomme både i kortvarige og lengre perioder. 

Spesielt utsatt i slike situasjoner er drikkevannsforsyningen og landbruket i form av 

avlingssvikt. Faren for branner i naturen vil øke sterkt i slike situasjoner. 

Trussel:

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunes omdømme: En viss fare (mindre omdømmesvekkelse).

 Rasjonering av el-forsyningen (se Hendelse 1)
 Svikt i vannsforsyningen (se Hendelse 32)
 Flere / større branner i naturen (se Hendelse 34)
 Avlingssvikt i landbruket
 Skader i hager og parker m.v.
 Stengte skoler / barnehager

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø
Omdømme

Mennesker
Drift / prod.

Økonomi

synlig

Tiltak:

Forebyggende:

 Vanningsrestriksjoner / vanningsforbud
 Ha vannkilder med god kapasitet
 Forbud mot brenning i naturen

Avhjelpende:

 Tilkjøring av vann
 God brannberedskap
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48. Ekstrem kulde eller langvarige kuldeperioder.  

Tilstand:

Med sin kystnære beliggenhet er Eigersund kommune ikke særlig utsatt for ekstrem 

kulde, men det forekommer også her langvarige kuldeperioder. Slike hendelser vil 

medføre økt strømforbruk som igjen kan gi kapasitetsproblemer i strømforsyningen. 

Skader i naturen og frosne vannrør vil også kunne forekomme i forbindelse med slike 

hendelser. 

Trussel:

Sannsynlighet: Mindre sannsynlig (1 gang i løpet av 10 – 50 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Kapasitetsproblemer i strømforsyningen (se Hendelse 1)
 Vinterskader på eng, med derav redusert avling
 Stans i utvendig byggevirksomhet
 Frostskader på vannledninger (se Hendelse 32)
 Bygninger uten ovn blir ubeboelige
 Begrenset slokkevannsforsyning
 Motorer som ikke fungerer

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Mindre
sann-

Miljø
Drift / prod.

Mennesker Økonomi

synlig Omdømme

Tiltak:

Forebyggende:

 Etterisolering av bygninger
 Legge vannledninger på tilstrekkelig dybde, evt. isolering
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Avhjelpende:

 Tilby midlertidig bolig i oppvarmede bygninger for utsatte grupper
 Benytte varmematter på byggeplasser
 Kommunen distribuerer ved til vanskeligstilte
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49. Ekstrem nedbør (regn eller snø).  

Tilstand:

Ekstrem nedbør i form av regn eller snø forekommer fra tid til annen i Eigersund 

kommune. Slike hendelser vil føre til bl.a. oversvømmelser, bygningsskader, stengte 

veier, stans i byggeaktivitet m.v.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Kritisk (få men alvorlige personskader / sykdoms-

tilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Farlig (5 – 50 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: Kritisk (omfattende driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

 Oversvømte / stengte veier og gater (se Hendelse 41)
 Tette grøfter
 Inntrengning av vann i bygninger
 Utvasking av forurensning til drikkevannskilder som igjen medfører 

driftsutfordringer i vannbehandlingsanleggene
 Stor snølast på tak med fare for kollaps
 Forsinkelser / stans i byggeprosjekter

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Mennesker

Drift / prod.
Omdømme

Økonomi 

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Godt vedlikehold av veier, grøfter, stikkrenner, rister og avløpssystemer
 Gode varslingssystemer
 Bygge fordrøyningsbasseng på steder der dette er egnet
 God drenering i landbruket
 Gode rutiner for snørydding av utsatte bygninger (både offentlige og private)
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Avhjelpende:

 God brøyteberedskap
 Snørydding på tak
 Pumpe vann ut fra bygninger som er oversvømte
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50. Utbrudd av plantesykdommer.  

Tilstand:

Det er til enhver tid en del plantesykdommer i landbruket. I denne hendelsen 

analyserer man de tilfellene når man får utbrudd av «nye» plantesykdommer eller der 

omfanget av slike sykdommer blir spesialt stort. Av aktuelle sykdommer nevnes: 

pærebrann, potetål, potettørråte, askeskuddsyke. Når det gjelder pærebrann, er det 

spesielt viktig at denne ikke sprer seg til regioner med mye fruktdyrking.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: Ufarlig (ingen personskader / sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: En viss fare (mindre miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

 Avlingstap i landbruket (i hovedsak i andre regioner)
 Forbud mot dyrking av aktuelle vekster i mange år

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Mennesker Miljø

Drift / prod.
Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Strenge importregler
 Fjerning og destruering av vertsplanter

Avhjelpende:

 Fjerning og destruering av vertsplanter
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51. Nye uønskede arter i naturen.  

Tilstand:

En av de viktigste truslene mot biologisk mangfold er fremmede arter. Det siste 

århundret har økt transport og handel over landegrensene ført til at arter spres med 

høyere tempo enn noensinne. Det skjer hele tiden en utvikling av artsmangfoldet i 

naturen. Nye arter kommer til og andre arter forsvinner. De hendelsene som 

analyseres her, er når nye arter kommer til og i stor grad fortrenger etablerte arter på 

en måte som kan forstyrre «balansen» i naturen. I 2007 utarbeidet Artsdatabanken 

en Svarteliste over arter som finnes i norsk natur, men som ikke hører hjemme her.

Varmere klima er en av årsakene til at det kommer nye arter inn i vår fauna / flora.

Blant de aktuelle artene er villmink, mårhund, bier, marihøne, boersvineblom.

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Kritisk (omfattende skader på miljøet).

Konsekvenser for drift / produksjon: Ufarlig (ingen driftsproblemer).

 Stedlige arter fortrenges av nye arter
 Utbredelsen av nye arter skjer ofte meget raskt pga. få naturlige «fiender»

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Drift / prod. Mennesker Økonomi

Miljø

   

Tiltak:

Forebyggende:

 Streng importkontroll
 Internasjonale avtaler mot spredning

Avhjelpende:

 Kjemisk bekjempelse av bl.a. enkelte plantearter der dette anses som 
hensiktsmessig
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 Forøvrig henvises det til egen omtale om forvillede hageplanter på 

kommunens hjemmeside, men disse hører nok ikke hjemme i ROS-analysen: 

http://www.eigersund.kommune.no/forvillede-hageplanter.4933639-

148494.html
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52. Svikt i kommunal saksbehandling som har medført 

bygging i område som ikke skulle vært bebygget.  

Tilstand:

I forbindelse med utarbeidelse av nye arealplaner (kommuneplaner, kommunedel-

planer og reguleringsplaner) utarbeides det etter dagens regler en ROS-analyse. 

Dette var ikke et krav tidligere. En slik ROS-analyse skal vise om det er særlige farer 

i planområdet.

Ved søknad om byggetillatelse skal ansvarlig søker etter dagens regler bekrefte at 

tomten ikke er utsatt for skade som følge av flom, skred eller andre natur- og 

miljøforhold. Byggesaksbehandler vurderer om det likevel er kjente farer i området. 

Tidligere var ikke vurderingene så grundige som nå.

Det kan finnes bygninger som det er gitt byggetillatelse til i Eigersund kommune, som 

det viser seg at det ikke burde vært gitt tillatelse til ettersom byggetomten kan være 

utsatt for rasfare, flom, høy vannstand i sjøen, sterk vind, forurensning i grunnen etc. 

Grunnen til at det er gitt byggetillatelse kan være at man på vedtakstidspunktet ikke 

kjente til at området var utsatt for fare, eller at den som fattet vedtaket ikke kom på å 

vurdere dette selv om trusselen var kjent. 

Trussel:

Sannsynlighet: Sannsynlig (1 gang i løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små personskader).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: Kritisk (omfattende omdømmesvekkelse).

 Kan føre til at bygninger må fraflyttes / rives

 Skader på bygninger

 Omfattende sikringstiltak kan bli nødvendig

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Mennesker

Drift / prod.
Økonomi
Omdømme
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Tiltak:

Forebyggende:

 Gode saksbehandlingsrutiner ved både arealplanlegging og byggesaks-
behandling

 Sikre at saksbehandlerne har rett kompetanse

Avhjelpende:

 Fjerne bygninger der sikkerheten anses å være for lav
 Bygge rasvoller
 Bygge flomvoller
 Fjerne / sikre løse steiner / fjellpartier
 Iverksette avsperring
 Evakuere andre truede bygninger
 Iverksette opprydding
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53. Utbrudd av dyresykdommer eller parasitter.

Tilstand:

I Eigersund kommune er det mange besetninger med husdyr. I tillegg er det til dels 

mange dyr og fugler i naturen, som kan bære med seg smitte. 

Aktuelle sykdommer m.v. er: munn- og klovsyke, fugleinfluensa, kugalskap, rabies, 

skrapesyke, salmonella-smitte, e-coli, raslesyke, blåtunge, fotråte.

Trussel:

Sannsynlighet for utbrudd av dyresykdommer eller parasitter: Sannsynlig (1 gang i 

løpet av 1 – 10 år).

Konsekvenser for mennesker: En viss fare (få og små sykdomstilfeller).

Økonomiske konsekvenser: Kritisk (0,5 – 5 mill. kr.)

Konsekvenser for miljø: Ufarlig (ingen miljøskader).

Konsekvenser for drift / produksjon: En viss fare (mindre driftsproblemer).

Konsekvenser for kommunens omdømme: En viss fare (mindre omdømme-

svekkelse).

 Risiko varierer sterkt med agens (virksomt stoff)
 Omsettingsforbud av livdyr
 Behov for sanering / nedslakting
 Behov for karantene
 Smittestoffet kan mutere til å smitte til / mellom mennesker

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Sannsynlig Miljø Mennesker

Drift / prod.
Omdømme

Økonomi

   

Tiltak:

Forebyggende:

 God veterinærtjeneste / tidlig veterinærinnsats
 Vaksinering hvis tilgjengelig vaksine
 Opplæring i hygienetiltak
 Følge opp Mattilsynets beredskapsplaner
 Informasjon til befolkningen
 God grensekontroll
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Avhjelpende:

 Smittesporing
 Desinfisering
 Isolering av smittede besetninger og beboere på gården
 Vaksinering av truede besetninger
 Nedslakting av utsatte besetninger
 Omsetningsforbud
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1. INNLEDNING 
 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven) krever at kommunen skal utarbeide en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). I forskrift om kommunal beredskapslikt finner man 
bestemmelser om bl.a. innholdet i ROS-analysen. Aktuelle deler av loven og 
forskriften finnes i Vedlegg 1. 
 
Forventningene til at alle deler av samfunnslivet skal fungere 100 % effektivt til 
enhver tid er utbredt i vår del av verden. Vi har etter hvert vent oss til at alle våre 
ønsker og behov skal kunne etterkommes straks – og til enhver tid. Man kan gjerne 
kalle det ”24/7–samfunnet” der alt skal fungere og vi skal ha tilgang til alle ”goder” 
hele døgnet, hele året. Bortfall av vannforsyning, strømforsyning eller telesamband, 
skaper straks «krisestemning». Alvorlige ulykker og katastrofer avslører ofte at 
samfunnet ikke er godt nok forberedt på å håndtere en uvanlig og vanskelig situasjon 
på en tilfredsstillende måte.  
 
Mennesker har til enhver tid måttet leve med naturkatastrofer. Men den teknologiske 
og økonomiske utviklingen som har skjedd de siste hundreårene, har medført at man 
på mange måter er blitt mer sårbar for det ekstraordinære.  
 
ROS Eigersund skal være en hjelp til å finne fram til risikoene som er i Eigersund og i 
hvilke situasjoner lokalsamfunnet er spesielt sårbart. Analysen skal være et grunnlag 
for å utarbeide / ajourføre beredskapsplaner i kommunen. Gjennom analysen skal 
man også identifisere hvilke forebyggende og avhjelpende tiltak som bør iverksettes 
for å redusere sannsynligheten for ulike typer hendelser og begrense konsekvensene 
dersom disse hendelsene likevel skjer. 
 
Analysen fokuserer i hovedsak på hendelser som inntreffer i fredstid, men 
kommunen har også ansvar for befolkningens ”ve og vel” i krigssituasjoner.  
 
I ROS Eigersund har man arbeidet med å finne fram til de hendelsene som har 
høyest risiko for skade på mennesker, økonomi, miljø og kommunenes 
tjenesteproduksjon, både i dag og i overskuelig framtid. 
 
Man har ikke kun vurdert uhell / hendelser som kan skje i Eigersund og 
Dalaneregionen, men også vurdert hendelser utenfor kommunen / regionen som kan 
få vesentlig innvirkning på mennesker, økonomi, miljø, kommunenes tjeneste-
produksjon og kommunens omdømme. Eksempler på dette er følgende hendelser: 
Hendelse 22 Hendelse utenfor egen kommune som påvirker innbyggerne i Eigersund 
kommune og Hendelse 23 Radioaktivt nedfall. 
 
De aller fleste hendelser som blir omtalt i denne analysen er hendelser som oppstår 
plutselig, ofte uten forvarsel, så som branner og bortfall av strømforsyning. Noen 
hendelser utvikler seg litt saktere, slik at man får litt tid til å iverksette mottiltak. 
Eksempler på dette er følgende hendelser: Hendelse 6 Krig og internasjonale 
konflikter, Hendelse 10 Organisert kriminalitet, Hendelse 47 Ekstrem varme / tørke 
og Hendelse 48 Ekstrem kulde eller langvarige kuldeperioder. 
 
 

 

Side 112 av 218



ROS-analyse Eigersund kommune 11.09.13 

 

4 

 

I arbeidet med ROS-analysen har man sett etter sammenhenger og hvordan ulike 
uønskede hendelser kan ha negativ innvirkning på hverandre. Eksempler på det er 
følgende hendelser: Hendelse 46 Sterk vind, som kan medføre Hendelse 1 Bortfall 
av strøm i mer enn 8 timer, som igjen kan medføre Hendelse 2 Bortfall av 
kommunikasjon i mer enn 8 timer o.s.v.  
 
Man har i arbeidet med ROS-analysen sett på de særlige utfordringene som er 
knyttet opp mot viktige samfunnsfunksjoner (så som bygg og anlegg, industri, 
helsetjenester, kommunikasjon, transporttjenester, bank og finans, energiforsyning, 
ledelsesapparat, vannforsyning og matforsyning) og bortfall av kritisk infrastruktur.  
 
Når en større uønsket hendelse skjer, er det viktig at kommunens evne til å 
opprettholde sin virksomhet og tjenesteproduksjon påvirkes i minst mulig grad. I den 
grad kommunens virksomhet påvirkes, må man ha tilstrekkelig evne og muligheter til 
raskt å gjenoppta sin normale virksomhet. Slike problemstillinger fremkommer i flere 
av de hendelsene som er omtalt i denne analysen, deriblant følgende hendelser: 
Hendelse 4 Brann i kommunalt administrasjonsbygg, Hendelse 20 Brann på 
institusjon omsorgsboliger eller kommunale leiligheter, Hendelse 27 Brann i skoler og 
barnehager og Hendelse 32 Svikt i vannforsyningen (vannet uteblir hos abon-
nentene). 
 
I enkelte tilfeller skjer det så alvorlige hendelser at det er behov for å evakuere store 
befolkningsmengder. Det kan være tilfelle i forbindelse med følgende hendelser: 
Hendelse 5 Terrorhandlinger og Hendelse 6 Krig og internasjonale konflikter. 

 
Den 18.04.13 var eksterne aktører invitert til et gjensidig informasjonsmøte med 
prosjektledelsen for å diskutere innholdet i den foreløpige ROS-analysen samt hvilke 
uønskede hendelser man ville analysere, og utveksle informasjon og synspunkter. 
Møtet ble bl.a. avholdt for å oppfylle kravet om involvering av eksterne aktører som 
finnes i forskriften om kommunal beredskapsplikt. I tillegg er det viktig for Eigersund 
kommune å involvere innbyggerne og næringslivet i kommunen i slike saker. På 
dette møtet var det representanter fra myndigheter og frivillige organisasjoner, i 
tillegg til representanter for kommunen.  
 
Rådmannen oppfordret tidlig i prosjektperioden alle medarbeiderne i kommunen til å 
komme med innspill til blant annet uønskede hendelser som burde analyseres. 
 
Rådmannen har orientert de hovedtillitsvalgte om prosjekt ROS-analyse og gitt dem 
anledning til å komme med innspill. 
 
I juni 2013 ble ROS-analysen med vedlegg send på høring til følgende instanser: 
Egersund politistasjon, Fylkesmannen i Rogaland, Mattilsynet, Rogaland 
sivilforsvarsdistrikt, Stavanger universitetssykehus og kommuneoverlegen. Ved 
høringsfristens utløp hadde det ikke kommet inn merknader fra høringsinstansene. 
 
 
 
 
 
 

 

Side 113 av 218



ROS-analyse Eigersund kommune 11.09.13 

 

5 

 

2. SAMMENDRAG 
 
I kap. 3 er organiseringen av arbeidet med en felles risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) omtalt. Arbeidet med en helhetlig ROS-analyse for Eigersund 
kommune pågikk fra januar til juni 2013. For å utarbeide ROS-analysen ble det 
nedsatt en styringsgruppe og følgende arbeidsgrupper: sentraladministrasjon, helse 
og omsorg, kultur og oppvekst, teknisk. Det ble benyttet innleid konsulent som 
rådgiver i prosjektet. Konsulenten har også skrevet selve ROS-analysen med 
vedlegg. 
 
I kap. 4 finner man målsettingene for prosjektet, som har vært at; Det skal 
utarbeides en helhetlig ROS-analyse for Eigersund kommune som synliggjør 
eksisterende og framtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i alle deler av den 
kommunale virksomheten. ROS-analysen skal tilfredsstille kravene i sivil-
beskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt. ROS-analysen skal 
beskrive tilstander, trusler og konsekvenser, og skal inneholde forslag til 
forebyggende og avhjelpende tiltak. Gjennom aktiviteter i prosjektet skal man styrke 
det interne beredskapsnetteverket i Eigersund kommune. ROS-analysen skal være 
et godt utgangspunkt for utarbeidelse av kommunens beredskapsplan.  
  
I kap. 5 finner man definisjoner og forklaring av terminologi som benyttes i ROS-
analysen.  
 
I kap. 6 er sårbarheten i Eigersund kommune og Dalaneregionen omtalt. De 
forholdene som er omtalt er: Topografi og natur, værforhold og klima, samferdsel, 
strømforsyning, næringsliv, dambrudd, sentralisering av beredskapsressurser, 
klimatilpasning. 
 
I kap. 7 er infrastruktur og samfunnsviktige funksjoner i Eigersund kommune og 
Dalaneregionen omtalt: energiproduksjon og –forsyning, vann- og avløpsnett, tele- 
og datanett, vegnett, jernbane, sjøtransport, lufttransport, bank- og finanstjenester, 
sykehus- og helsetjenester, informasjon og kommunikasjon ved kriser, matvare-
produksjon og –distribusjon, polititjeneste, fylkesmannen, brannberedskap, drivstoff-
forsyning, kommunenes infrastruktur og samfunnsfunksjon, tverrsektorielle sammen-
henger. 
 
Kap. 8 handler om behovet for varsling og evakuering i forbindelse med uønskede 
hendelser. I forbindelse med en del hendelser vil det være svært viktig å få ut 
nødvendig og livsviktig informasjon raskt til befolkningen for å unngå at hendelsen 
utvikler seg enda verre enn den ellers ville gjort. Ved enkelte hendelser vil det være 
behov for å evakuere større områder. 
 
I kap. 9 er de til sammen 52 hendelsene som er analysert i dette prosjektet og som 
har fått treff i uakseptabel risiko i minst en av konsekvensgruppene listet opp.  
 
I kap. 10 er de 52 hendelsene som har fått treff i uakseptabel risiko i minst en av 
konsekvensgruppene plassert i diagrammer ut fra antatt sannsynlighet og de 
konsekvenser hendelsen antas å få for mennesker (liv og helse), økonomi, miljø og 
kommunens drift og produksjon vist. I den grad hendelsen vil kunne ha konsekvenser 
for kommunens omdømme, er også det omtalt.  
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Når det gjelder mennesker (liv og helse), er det følgende hendelser som har høyest 
risiko: 
10. Organisert kriminalitet  
13. Smittsom sykdom blant mennesker  
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer  
19. Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og omsorg  
21. Vold / trusler mot ansatte i helse og omsorgstjenesten eller mot 3. person  
23. Radioaktivt nedfall  
26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende  
39. Veitrafikkulykke  
 
Når det gjelder økonomi, er det følgende hendelser som har høyest risiko: 
1. Bortfall av strøm i mer enn 8 timer 
10. Organisert kriminalitet  
21. Vold / trusler mot ansatte i helse og omsorgstjenesten eller mot 3. person  
23. Radioaktivt nedfall  
26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende  
27. Brann i skoler og barnehager  
33. Stor bygningsbrann  
35. Stor brann i industrien 
39. Veitrafikkulykke  
42. Flom i elver og vassdrag  
43. Skred / ras  
45. Stormflo / springflo  
49. Ekstrem nedbør (regn eller snø)  
 
Når det gjelder miljø, er det følgende hendelser som har høyest risiko: 
23. Radioaktivt nedfall 
39. Veitrafikkulykke 
   
Når det gjelder kommunal drift og produksjon er det følgende hendelser som har 
høyest risiko: 
3. Sammenbrudd i IKT i over 8 timer 
16. Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter 
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer 
 
Når det gjelder svekkelse av kommunens omdømme er det følgende hendelse som 
har høyest risiko: 
16. Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter 
 
Kap. 11 inneholder en tiltaksplan med alle de forebyggende tiltakene som er 
anbefalt i detaljstudien av de 17 hendelsene som har uakseptabel risiko på minst 
«Nivå 2», dvs. i oransje eller rød sone. Dette er i hovedsak tiltak som kommunen bør 
følge opp for å redusere risikoen. Tiltakene er delt opp i ”engangstiltak” og 
fortløpende tiltak. Også tiltak som eksterne aktører bør gjennomføre er listet opp. 
 
I kap. 12 er det videre arbeidet med risiko og sårbarhet, samt beredskap, 
beskrevet. Det må utarbeides / oppdateres beredskapsplaner i kommunen på 
grunnlag av denne ROS-analysen.  
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Som Vedlegg 1 finnes en utskrift av aktuelle deler av sivilbeskyttelsesloven og 
forskrift om kommunal beredskapsplikt. 
 
Som Vedlegg 2 finnes det skjemaet som ble benyttet for å analysere de hendelsene 
hver arbeidsgruppe har arbeidet med.  
 
Som Vedlegg 3 finnes en opplisting av lover og forskrifter som berører arbeidet med 
risiko, sårbarhet og beredskap i kommunene. 
 
Vedlegg 4 inneholder de 53 detaljskjemaene som arbeidsgruppene har utarbeidet i 
sitt arbeid med å bedømme sannsynlighet og konsekvenser, og som har fått minst ett 
«treff» i uakseptabel risiko. Hvert av skjemaene er bygget opp etter den såkalte 3T-
modellen; tilstand, trussel og tiltak. Tiltak er igjen delt opp i forebyggende og 
avhjelpende tiltak: 
• Forebyggende tiltak er tiltak som iverksettes før en uønsket hendelse inntreffer og 

som skal redusere sannsynligheten for at hendelsen skjer og / eller redusere 
konsekvensene av hendelsen. 

• Avhjelpende tiltakene er de tiltak som settes inn etter at en uønsket hendelse har 
inntrådt, eller er i ferd med å utvikle seg. 
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3. ORGANISERING AV ARBEIDET 
 
I 2012 ble det bestemt at det skulle gjennomføres en ny og helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Eigersund kommune.  
 
Det ble videre bestemt at det i dette prosjektet skulle opprettes en styringsgruppe og 
4 arbeidsgrupper.  
 
Styringsgruppa har bestått av følgende: 
Ketil Helgevold  Rådmann 
Svein Oskar Wigestrand Berskapsleder   
Tore L. Oliversen  Kommunalsjef økonomi 
Kristin Bø Haugeland Kommunalsjef personal- og organisasjonsutvikling 
Anne-Grethe Woie  Kommunalsjef teknisk 
Eivind Galtvik  Kommunalsjef kultur og oppvekst 
Nina Bolme Steinsholt Kommunalsjef helse og omsorg 
Leif Broch   Informasjonssjef 
Dag Kjetil Tonheim  Plansjef 
 
Følgende arbeidsgrupper ble etablert: 
 
Sentraladministrasjonen: 
Ketil Helgevold   
Kristin Bø Haugeland  
Tore L. Oliversen   
Leif Broch    
Carl Arthur Tønnessen  
Renate Tråsavik  
Astrid Elisabeth Jørgensborg  
 
Kultur og oppvekst: 
Eivind Galtvik 
Odd Stangeland   
Svein Ivar Midbrød   
Marianne Petersson  
Anne Bodil Surdal   
Ernst Torgersen   
 
Teknisk: 
Anne Grethe Woie   
Jone Chr. Omdal   
Helge Waage   
Per Steinar Berentsen  
Jarle Valle    
Annbjørg Elve Skofteland  
Steinar Nordvoll   
Roger Tengsareid   
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Helse og omsorg: 
Nina Bolme Steinsholt 
Sigrun Berge Midbrød  
Sissel Grastveit   
Arnhild Ravnevann  
Solveig Strømstad 
 
Siv.ing. Magne Eikanger i Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 har bistått i prosjektet 
med faglig ledelse og utarbeidelse av ROS-analysen og vedleggene.   
 
ROS-analysen ble gjennomført fra januar til juni 2013.  
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4. MÅLSETTING 
 
Styringsgruppa for ROS Eigersund har vedtatt følgende målsetting for prosjektet: 
 

• Det skal utarbeides en helhetlig ROS-analyse for Eigersund kommune som 
synliggjør eksisterende og framtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i alle deler 
av den kommunale virksomheten. 

• ROS-analysen skal tilfredsstille kravene i sivilbeskyttelsesloven og forskrift om 
kommunal beredskapsplikt. 

• ROS-analysen skal beskrive tilstander, trusler og konsekvenser, og skal 
inneholde forslag til forebyggende og avhjelpende tiltak. 

• Gjennom aktiviteter i prosjektet skal vi styrke det interne beredskaps-
netteverket i Eigersund kommune. 

• ROS-analysen skal være et godt utgangspunkt for utarbeidelse av 
kommunens beredskapsplan.  
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5. DEFINISJONER 
 
Risiko: Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet til uønskede hendelser der 
det kan oppstå skader, ulykker eller tap av produksjon / og eller materielle verdier. 
Risiko er i denne sammenheng definert som produktet av sannsynligheten for en 
uønsket hendelse og konsekvensen av denne hendelsen (hvor stor / alvorlig blir 
skaden?). 
 
Risiko = sannsynlighet x konsekvens. 
 
De hendelsene som har stor sannsynlighet og store konsekvenser er de som gir 
størst risiko. Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser, gir liten 
risiko og har dermed liten interesse i en ROS-analyse. De hendelsene som har liten 
sannsynlighet og store konsekvenser er ofte de som gir de største utfordringene 
både å identifisere og finne passende tiltak mot. 
 
Nedenstående tabell viser kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens. Jo 
mørkere farge i tabellen, desto høyere risiko. 
 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget sann-
synlig    Uakseptabel
Sannsynlig

risiko
Mindre sann-
synlig
Lite sann- Akseptabel risiko
synlig  
   
Sårbarhet: En organisasjons evne til å fungere og oppnå sine mål når den 
utsettes for påkjenninger. I dette tilfellet vil det gjelde kommunens evne til å fungere 
og yte sine tjenester til innbyggerne når den utsettes for påkjenninger, som ulykker, 
branner, bortfall av strøm, telesamband, vegforbindelse m.v. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse): Kartlegging av hvilke 
hendelser det er aktuelt å forebygge eller planlegge tiltak mot. I analysen kobles 
sårbarhet mot risiko.  
 
Beredskapsplaner: Planer for tiltak som skal gjennomføres for å møte ulykker 
og andre uønskede hendelser, der hendelsen er av en slik karakter eller av et slikt 
omfang at det går ut over det som regnes som normalrisiko eller normalbelastning i 
fredstid. Utarbeidelse av slike planer kommer etter at ROS-analysen er gjennomført. 
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Barrierer: Disse kan deles inn i to typer: 
- Forebyggende barrierer. Dette er barrierer som skal forhindre at en teknisk 

eller organisatorisk svikt skal utvikle seg til en ulykke / uønsket hendelse.  
Opplæring i brannvern på institusjoner og skoler, og ringledninger på 
vannforsyningssystemet er eksempler på slike forebyggende barrierer. 

- Avhjelpende barrierer. Dette er gjerne barrierer som iverksettes når en 
uønsket hendelse allerede har skjedd. Sikkerhetsbelter i skolebusser og 
sprinkleranlegg i bygninger er eksempler på avhjelpende barrierer. Også disse 
barrierene må være på plass før hendelsen skjer for å ha sin tiltenkte funksjon. 

 
Barrierer kan også grupperes på følgende måte: 

- God ”design” som har en høy grad av teknisk sikkerhet. 
- Vedlikehold av teknisk utstyr og prosedyrer. 
- Operasjonelle barrierer (overvåking, prosedyrer, opplæring, beredskapsrutiner 

m.v.) 
 

Sannsynlighet: Sannsynligheten for at en organisatorisk eller teknisk svikt m.v. 
skal føre til en ulykke eller annen uønsket hendelse avhenger av hvilke barrierer som 
er bygget inn i systemet.  
 
Ved gradering av sannsynlighet, har man lagt seg på følgende intervaller: 

• Meget sannsynlig:  Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år. 
• Sannsynlig:  Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år. 
• Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-50 år 
• Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 50 år. 

 
Konsekvens for mennesker: Ved gradering av konsekvenser for 
mennesker, har man lagt seg på følgende inndeling:  

• Ufarlig:  Ingen personskader / sykdomstilfeller. 
• En viss fare:   Få og små personskader / sykdomstilfeller. 
• Kritisk:   Få men alvorlige personskader / sykdomstilfeller. 
• Farlig:   Opp til 1 død, opp til 5 alvorlig skadde / syke. 
• Katastrofal:   Mer enn 1 død, mer enn 5 alvorlig skadde / syke. 

 
Økonomiske konsekvenser: Ved gradering av økonomiske konse-
kvenser, har man lagt seg på følgende inndeling:  

• Ufarlig:  Skader opp til 50.000 kr. 
• En viss fare:   Skader mellom 50.000 og 0,5 mill. kr. 
• Kritisk:   Skader mellom 0,5 og 5 mill. kr. 
• Farlig:   Skader mellom 5 og 50 mill. kr. 
• Katastrofal:   Skader over 50 mill. kr. 

Det presiseres at det er samfunnets samlede økonomiske konsekvenser som er 
vurdert. 
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Konsekvenser for miljø: Ved gradering av konsekvenser for miljø, har man 
lagt seg på følgende inndeling: 

• Ufarlig:  Ingen miljøskader 
• En viss fare:   Mindre miljøskader. 
• Kritisk:   Omfattende skader på miljøet. 
• Farlig:   Alvorlige skader på miljøet. 
• Katastrofal:   Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. 

 
Konsekvenser for drift / produksjon: Ved gradering av konsekvenser 
for drift og produksjon, har man lagt seg på følgende inndeling: 

• Ufarlig:  Ingen driftsproblemer  
• En viss fare:   Mindre driftsproblemer 
• Kritisk:   Omfattende driftsproblemer. 
• Farlig:   Alvorlige driftsproblemer 
• Katastrofal:   Svært alvorlige og langvarige driftsproblemer 

Det presiseres at konsekvensene for drift / produksjon kun er vurdert i forhold til 
konsekvenser for kommunens drift / produksjon av tjenester. 
 
Konsekvenser for kommunens omdømme: Ved gradering av 
konsekvenser for kommunens omdømme, har man lagt seg på følgende inndeling: 

• Ufarlig:  Ingen omdømmesvekkelse.  
• En viss fare:   Mindre omdømmesvekkelse. 
• Kritisk:   Omfattende omdømmesvekkelse. 
• Farlig:   Alvorlig omdømmesvekkelse. 
• Katastrofal:   Svært alvorlig og langvarig omdømmesvekkelse. 

 
Selv om kommunen ikke har skyld i den aktuelle hendelsen, vil en utilfredsstillende 
håndtering av hendelsen fra kommunens side kunne gi omdømmesvekkelse. 
 
Akseptkriterier: Når man har identifisert aktuelle hendelser og kommet fram til 
sannsynlighet og konsekvenser, må man vurdere om kombinasjonen av sannsynlig-
het og konsekvenser er akseptabel eller ikke. Dette kalles akseptkriterier. Aksept-
kriteriene baserer seg til dels på forskrifter, standarder, erfaringer og / eller teoretiske 
kunnskaper.  
 
At en risiko er akseptabel betyr ikke nødvendigvis at samfunnet synes at risikoen er 
uproblematisk, men at man blant mange uønskede hendelser velger å konsentrere 
innsatsen mot andre uønskede hendelser.  
 
Man kan akseptere en alvorlig skade dersom sannsynligheten er tilstrekkelig lav. 
Man kan også akseptere en lite alvorlig skade selv om sannsynligheten er stor.  
 
Infrastruktur: Bl.a. kommunikasjonsanlegg (veger, jernbane, telekommunika-
sjon), vann- og avløpsanlegg og energiforsyning. 
 
Samfunnsfunksjoner: Bl.a. helsetjeneste, informasjonstjeneste, kommunens 
ledelsesapparat, forsyningstjeneste for mat og drivstoff og banktjeneste, industri.  
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6. SÅRBARHET I EIGERSUND KOMMUNE OG DALANE-  
    REGIONEN. 
 
6.1 Generelt 
 
Dalane er den sørligste delen av Rogaland fylke, mellom Jæren og Vest-Agder, og 
består av følgende 4 kommuner: Eigersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal. 
Kommunene dekker til sammen 1.798 km2 og hadde til sammen 23.874 innbyggere 
01.01.13. Dette er en økning på 1.653 innbyggere fra 2003, da det samlede 
innbyggertallet var 22.221. Innbyggertallet i Dalaneregionen utgjør 0,5 % av Norges 
befolkning og ca. 5,3 % av befolkningen i Rogaland. SSB forventer at innbyggertallet 
i 2040 vil ha økt til 31.556 i Dalaneregionen (prognose MMMM). Det betyr en økning i 
folketallet på nærmere 7.700 i forhold til i 2013, eller en økning på 32 % i løpet av 27 
år.  
 
I 2013 er det til sammen 16.649 innbyggere i de 5 tettstedene (Egersund, Hellvik, 
Vikeså, Hauge og Moi) i regionen. Det betyr at om lag 70 % av innbyggerne i Dalane 
bor i ett av tettstedene. Definisjonen av et tettsted som er benyttet her er SSB sin 
definisjon: Tettbebygget område med minst 200 bosatte, der avstanden mellom 
husene normalt ikke overstiger 50 meter. Tettsted avgrenses uavhengig av 
administrative grenser. 
 
To av de fire kommunene som utgjør Dalaneregionen ligger ved Nordsjøen, mens de 
øvrige to kommunene er innlandskommuner. Dalaneregionen grenser mot Hå, Time 
og Gjesdal kommuner i Rogaland fylke i nord og mot Sirdal og Flekkefjord kommuner 
i Vest-Agder fylke i øst. I sør og vest grenser Dalaneregionen mot Nordsjøen.  
 
6.2 Topografi og natur 
 
Landskapet i Dalane er særpreget med kolleformede heier, mange steder nesten 
uten vegetasjon, og med mange og sterkt forgrenede vassdrag med til dels ganske 
store vann. Landskapet virker til dels goldt, noe som skyldes berggrunnen. I sør 
består berggrunnen av feltspatrike dypbergarter av grunnfjellsopprinnelse, som ved 
forvitring gir et svært skrint jordsmonn. I nord og øst er dalene stedvis bredere med 
større løsmasseavsetninger og et frodigere landskap. Heilandskapet fortsetter helt ut 
til kysten. Kun små deler av kysten er beskyttet av øyer. Ved kysten er det for det 
meste lavland, mens det i de nordlige områdene forekommer høyder på over 900 
moh. I heiene er det store områder med gode sauebeiter. Dalane er geografisk 
skarpt avgrenset mot de fruktbare slettene på Jæren.  
 
Eigerøya er den klart største øya i regionen, med om lag 20 km2. 
 
6.3 Værforhold og klima 
 
Store deler av regionen har et kystklima med milde vintre og ikke spesielt varme 
somre. Om vinteren er fremherskende vindretning østlig vind og om sommeren er det 
vestlig til nordvestlig. Utsatte kyststrekninger har ganske stor hyppighet av kuling. 
Om høsten og vinteren forekommer det stormer relativt hyppig. 
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Kyststrøket har mellom 1.000 og 1.500 mm nedbør per år. Den største årlige 
nedbørsmengden finnes et stykke fra kysten; 1.500 – 2.000 mm.  
 
Klimaet i Dalaneregionen gjør regionen sårbar på mange områder. Storm og orkan 
kan treffe regionen med stor kraft. Det forekommer av og til store snømengder, noe 
som rammer bl.a. samferdsel og kraftforsyning.  
 
Stormflo / springflo og store bølger kan gjøre skade langs kysten. Langs vass-
dragene kan flom og oversvømmelser gjøre skade på bygninger og anlegg. I 
tettbygde områder har det vist seg at intenst regn gir større vannmengder enn det de 
naturlige eller etablerte avløpene greier å ta unna, med skader på bygninger og 
veger som resultat. En del av dette skyldes store asfalterte flater. I perioder om våren 
og forsommeren kan det forekomme langvarige tørkeperioder. Dermed tørkes skog 
og mark ut, med stor brannfare i naturen som resultat.   
 
6.4 Samferdsel 
 
Det er et relativt tett samferdselsnett i Dalaneregionen. I Eigersund og Sokndal er det 
havner, i hovedsak for lastefrakt. Sørlandsbanen / Jærbanen går gjennom 2 av 
kommunene i Dalaneregionen. Denne strekningen er ca. 60 km lang. På denne 
strekningen er det 1 lang jernbanetunnel; Tronåsen tunnel (3.200 m) som i hovedsak 
ligger i Flekkefjord kommune, men også litt i Lund kommune. Det er ikke flyplass i 
Dalaneregionen.  
 
E 39 går gjennom 3 av kommunene i Dalaneregionen. Årsdøgntrafikken (ÅDT) ligger 
mellom 4.500 og 5.900 kjøretøyer gjennom Eigersund kommune. Strekningen 
gjennom Dalane er ca. 68 km lang. Kun en mindre del av strekningen har fysisk 
midtdeler. Rv. 42 går fra Egersund sentrum til E 39. Denne strekningen er om lag 11 
km og ÅDT ligger mellom 3.600 og 5.700 kjøretøyer. Fv. 44 går fra grensa mot 
Flekkefjord til grensa mot Hå. Denne strekningen er om lag 65 km lang, og ÅDT 
ligger i Eigersund kommune på om lag 1.400 kjøretøyer i sør, inntil 12.000 kjøretøyer 
gjennom Egersund sentrum og 2.100 kjøretøyer i nord. Det er en veitunnel som er 
over 1.000 m i Bjerkreim kommune. Den lengste tunnelen i Eigersund kommune 
ligger ved Gyavatnet og er ca. 500 m lang. 
 
Både vegtrafikken, jernbanetrafikken og skipstrafikken representerer et betydelig 
potensial for store ulykker med mange skadde, tap av store materielle verdier og 
miljøskader. I forbindelse med sterkt snøfall og sterk vind vil både veger og 
jernbanestrekningen kunne bli stengt. Ved sterk vind må båter søke havn til 
situasjonen er over. 
 
6.5 Strømforsyning 
 
Alle kommunene i Dalaneregionen har områder som er spesielt sårbare for bortfall av 
strømforsyning pga mangel på alternative traseer dersom hovedlinja faller ut. 
 
Bortfall av strømforsyning kan skyldes bl.a.: Ising på strømledninger med påfølgende 
brudd, trær som faller ned over linjene, kabler som blir gravet over, brann eller annen 
skade på transformatorstasjoner.  
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Det er utarbeidet en beredskapsplan for å håndtere kraftrasjonering. 
 
Sannsynligheten for bortfall av strøm i over 8 timer i deler av Dalaneregionen er stor 
(1 gang i løpet av 1-10 år).   
 
Et slikt langvarig bortfall av strøm kan medføre at viktige samfunnstjenester må 
stenge (skole, barnehage, industri, finansielle tjenester, varehandel). Institusjoner 
(sykehjem m.v.) og boliger uten vedovn blir kalde, vanskelig å lage varm mat på 
institusjoner, tjenester som er avhengig av elektrisitet, som vannforsyning, 
avløpsanlegg, samband, drivstoffpumper fungerer ikke, datamaskiner og servere 
som ikke har batteribackup kan ikke benyttes, personer som har livsviktig medisinsk 
utstyr som trenger strøm, får ikke benyttet dette. 
 
Produksjonssystemet i kraftforsyningen består av flere kraftstasjoner også i Dalane-
regionen. Avhengigheten av det enkelte anlegg er derfor liten. Flere av kraft-
stasjonene ligger i fjell og er dermed mindre sårbare både mot naturskader og 
terrorhandlinger. Kraftstasjonene til Dalane energi er bygget slik at en kraftstasjon 
kan produsere elektrisk kraft for distribusjon til abonnenter i nærområdet selv om den 
ikke har kontakt med andre kraftstasjoner. Damanleggene er dimensjonert for 
ekstreme påkjenninger. De nærmeste årene er det planlagt utbygging av store 
vindkraftverk flere steder i Dalaneregionen. 
 
6.6 Næringsliv 
 
I Dalaneregionen er jordbruk en viktig næring, men antallet sysselsatte innen 
jordbruket er nedadgående. Sett i forhold til lokal matvaresikkerhet er dette en 
ugunstig utvikling.  
 
Deler av Dalaneregionen er viktige turistmål, både for de som eier egen fritidsbolig og 
de som er her på mer kortvarige besøk. Om sommeren fører det til at folketallet øker 
en del i deler av kystkommunene, og i perioder om vinteren øker folketallet i deler av 
Bjerkreim sterkt. 
 
Det er til dels mye industrivirksomhet i Dalaneregionen, og det finnes flere store og 
viktige industrivirksomheter i regionen. Blant de største industrivirksomhetene er Aker 
Egersund, Nortura, Titania, Nordan. 
  
De aller fleste virksomhetene har ikke noe stort potensiale for alvorlig skade ved 
brann, eksplosjon og utslipp av farlig gods til sjø, jord eller luft, men det finnes 
bedrifter nær Egersund sentrum som har potensiale for alvorlige hendelser ved 
utslipp av bl.a. ammoniakk. 
 
6.7 Dambrudd 
 
Det er 6 dammer i Dalaneregionen som kan gi flom ved dambrudd. Dette er i 
hovedsak kraftverksdammer, men til dels også vannverksdammer. Det er ikke 
utarbeidet flomsonekart for dambrudd på noen av dammene i Dalaneregionen, men 
Lund kommune kan bli sterkt rammet av dambrudd i Sirdal kommune, der det er 
utarbeidet dambruddsberegninger.  
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Følgende kan være utsatt i forbindelse med dambrudd: bolighus / boligområder, 
driftsbygninger med dyr, offentlige bygninger, næringsbygninger, friområder, linjenett 
for elektrisitet og telekommunikasjon, veger, jernbanelinje. 
 
Sannsynligheten for dambrudd er meget liten, ettersom dammene er bygget med 
svært stor sikkerhet og omfattende kontrollprogram. Konsekvensene ved et brudd vil 
være katastrofale. 
 
6.8 Sentralisering av beredskapsressurser 
 
En sentralisering av viktige beredskapsressurser de seinere årene har medført at 
man til dels må vente lenger på å få bistand fra politiet ved uønskede hendelser. 
Også Heimevernet er blitt bygget ned, slik at man ikke har så store beredskaps-
ressurser nå som man hadde for noen år siden. 
 
6.9 Klimatilpasning 
 
Klimaendringer har i løpet av de siste tiårene kommet stadig mer i fokus når det 
gjelder risikoen for uønskede hendelser der klima vil være en medvirkende årsak. 
Selv om det er en viss usikkerhet i forskningsmaterialet, er det etter hvert blitt ganske 
allment akseptert at klimaet er i betydelig endring. 
    
Temperaturen i regionen må forventes å øke de kommende årene, samtidig som det 
må forventes økte nedbørsmengder, mer intens nedbør og hyppigere tilfeller av 
ekstrem vind. Havnivået er forventet å øke så mye at sannsynligheten for skader ved 
stormflo / springflo vil øke. Ifølge «Havnivåstigning» fra DSB, revidert i 2009, vil man i 
2050 måtte forvente et havnivå som ligger i intervallet 0,19 – 0,41 m høyere enn i 
dag, og i 2100 vil man måtte forvente et havnivå som ligger mellom 0,61 og 1,16 m 
høyere enn i dag. Nivået ved stormflo med 100 års gjentakelsesfrekvens vil i 2050 
ligge mellom 1,25 og 1,47 m høyere enn middelvannstanden i dag og i 2100 mellom 
1,72 og 2,27 m over middelvannstanden i dag. I tillegg kommer bølger.   
 
Man må forvente økt flomfare langs allerede flomutsatte vassdrag, økt flomfare i 
«småbekker» som ikke tidligere har hatt flomproblemer. Jord som er mer vannmettet 
i lengre perioder vil øke sannsynligheten for ras og skred.  
 
I denne ROS-analysen er det en rekke uønskede hendelser som er omtalt, og som vil 
kunne få både øket sannsynlighet og større konsekvenser som følge av klima-
endringer. Blant disse er Hendelse 42 Flom i elver og vassdrag, Hendelse 45 Storm-
flo / springflo, Hendelse 46 Sterk vind, Hendelse 47 Ekstrem varme / tørke, Hendelse 
48 Ekstrem kulde eller langvarige kuldeperioder, Hendelse 49 Ekstrem nedbør. Også 
Hendelse 50 Utbrudd av plantesykdommer og Hendelse 51 Nye uønskede arter i 
naturen, vil kunne bli påvirket av de omtalte klimaendringene. 

Samfunnet er nødt til å ta inn over seg disse problemstillingene og bl.a. tilpasse 
utbygginger til disse kunnskapene, samt forberede tiltak for å reduseres skadene på 
allerede gjennomførte utbygginger. 
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7. INFRASTRUKTUR OG SAMFUNNSVIKTIGE FUNKSJONER 
I EIGERSUND KOMMUNE OG DALANEREGIONEN 
 
7.1 Generelt 
 
I denne delen av risiko- og sårbarhetsanalysen for Eigersund kommune og Dalane-
regionen har vi sett nærmere på den risiko og sårbarhet som finnes innen de 
forskjellige infrastrukturer og viktige samfunnsfunksjoner. De viktigste samfunns-
funksjonene er avhengig av både strømforsyning og at telenettet fungerer. Til dels er 
også de ulike samfunnsfunksjoner avhengig av hverandre. F.eks. er både 
brannvesen, politi og helsevesenet avhengig av at vegene er åpne for at de skal 
kunne utføre sine oppgaver på en fullgod måte. 
 
Alvorlige hendelser som bl.a. storm, flom, brann, eksplosjon vil kunne påføre viktig 
infrastruktur skader eller midlertidig stengning, noe som igjen kan lamme viktige 
samfunnsfunksjoner. Det viser at det er en nær sammenheng mellom aktuelle 
hendelser, skader på infrastruktur og svikt i samfunnsfunksjoner. 
 
7.2 Energiproduksjon og –forsyning 
 
Kraftforsyningen i Dalaneregionen er nesten utelukkende basert på vannkraft. I flere 
av kommunene er det kraftstasjoner. Et omfattende linjenett er bygget for å overføre 
og fordele den elektriske kraften fra kraftstasjonene til kundene. Drifts- og styrings-
systemer for kraftforsyningen er viktige for at kraftforsyningen skal bli mest mulig 
sikker og effektiv. 
 
Forstyrrelser i en del av det store kraftnettet kan forplante seg til andre deler av 
nettet. Det er derfor ikke bare hendelser som skjer i Dalaneregionen som kan 
medføre problemer for strømforsyningen i denne regionen. 
 
Alle aktører som produserer eller transporterer elektrisk kraft inngår i Kraft-
forsyningens beredskapsorganisasjon, noe som sikrer at alle disse virksomhetene 
har gode beredskapsplaner. 
 
De vises for øvrig til opplysninger i avsnitt 6.5. 
 
7.3 Vann- og avløpsnett 
 
Både husstander, institusjoner, skoler / barnehager, bedrifter etc. er svært avhengig 
av at man får forsyning av vann i tilstrekkelig mengde og med god kvalitet til enhver 
tid. Dersom avløpssystemet ikke fungerer tilfredsstillende, blir forholdene raskt 
utrivelige. Mellom 50 % og 90 % av innbyggerne i kommunene i Dalaneregionen har 
offentlig vannforsyning og en om lag like stor andel har offentlig avløp. 
 
Det er 25 godkjenningspliktige vannverk i Dalaneregionen. 19 av disse henter vann 
fra overflatevann (innsjøer og tilsvarende). 3 får vann fra borebrønner i fjell og 2 får 
vann fra borebrønn i løsmasser, mens 1 får vann fra kildeutspring. 22 av de 25 
vannverkene er godkjent av Mattilsynet. 
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Blant de hendelsene som kan sette vannforsyningssystemet ut av drift er strøm-
brudd, ledningsbrudd, teknisk svikt og forurensning. Noen av vannkildene ligger ved 
trafikkerte veger. Disse er spesielt sårbare for forurensning. 
 
Klimaendringer kan påvirke sannsynligheten for problemer med vannforsyningen. 
Eksempler på dette er ekstreme nedbørsmengder som kan medføre at forurensning 
føres ut i drikkevannskildene, og langvarige tørkeperioder som medfører at 
drikkevannskildene tørker ut. Se Hendelse 47 Ekstrem varme / tørke og Hendelse 49 
Ekstrem nedbør. 
 
Klimaendringer kan også føre til problemer med avløpssystemene bl.a. ved at 
ekstreme nedbørsmengder fører til at kapasiteten på renseanleggene overskrides i 
de områder der det ikke er skilt mellom overflatevann og avløpsvann. Dermed går 
deler av avløpsvannet urenset i resipienten. 
 
Det er kommunenes ansvar å ha oversikt over det drikkevannet som blir levert i 
deres område, og at dette har tilfredsstillende kvalitet. Svært ofte er kommunene 
også eier av vannverket, og har dermed eiers ansvar i tillegg. «Ved sykdomsutbrudd 
forårsaket av drikkevannet, har den kommunale smittevernmyndigheten og det lokale 
mattilsynet i samhandling med hverandre ansvar for å identifisere kilden og eventuelt 
gi pålegg om iverksettelse av nødvendige tiltak. 
 
7.4 Tele- og datanett 
 
Tele- og datanettet er bygget opp med et hovednett som består av ledninger eller 
fiber. Disse ligger i grunnen. Helt fram til den enkelte bruker av fasttelefon og til 
basestasjonene for mobilnettet foregår transmisjonen vha. ledninger eller fiberkabler. 
Fra basestasjonene går signalene trådløst til den enkelte abonnent. 
 
Brudd i tele- og datanettet medfører straks store problemer. Svært mange av de 
samfunnsviktige funksjonene er avhengig av tele- og datanettet. 
 
Om lag 70 % av bruddene i telenettet skyldes transmisjonsfeil. Mesteparten av resten 
skyldes bortfall av strøm og teknisk feil på utstyr. 
 
Basestasjonene i mobilnettet har som oftest mellom 15 minutter og 2 timer driftstid 
etter at strømforsyningen er brutt, avhengig av bl.a. viktigheten av hver basestasjon 
og trafikkmengden i den aktuelle perioden. Mange områder dekkes fra mere enn 1 
basestasjon, slik at bortfall av kun 1 stasjon ikke skaper omfattende problemer. 
 
Teleselskapene tilbyr høyere driftssikkerhet til de abonnentene som bestiller det, men 
det koster ekstra. 
  
7.5 Vegnett 
 
Det er Statens vegvesen som er vegeier for alle europaveger og riksveger. Fylkes-
veger eies av Rogaland fylkeskommune. En god del veger eies av kommunene. Det 
er også en del private veger. 
 
Det vises til avsnitt 6.4 angående de viktigste vegene i Dalaneregionen. 
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I store deler av Dalaneregionen er det et relativt tett vegnett. Om en veg blir stengt 
finnes det derfor som oftest omkjøringsmuligheter, men noen steder er omkjørings-
vegene lange. Eksempel på dette er den strekningen av E39 som går langs 
Lundevatnet på grensa mellom Flekkefjord og Lund. Omkjøringsmuligheten er her via 
Hauge i Dalane eller Tonstad. 
 
Vegtrafikk til og fra Eigerøy er helt avhengig av at Eigerøy bru er åpen for trafikk. 
Stengning av denne brua av ulike årsaker vil medføre store transportproblemer både 
for virksomheter og privatpersoner. 
 
I de tilfellene vegene i Dalaneregionen stenges, skyldes det som oftest alvorlige 
trafikkulykker, ras eller flom. Deler av hovedvegene har en langt lavere standard enn 
det som er ønskelig, noe som bl.a. medfører hyppige og alvorlige trafikkulykker.   
 
7.6 Jernbane 
 
Sørlandsbanen og Jærbanen går gjennom Dalaneregionen, fra grensa mot Flekke-
fjord i sør til grensa mot Hå i nordvest. Denne strekningen er ca. 60 km lang og 
inneholder flere tunneler. Den lengste tunnelen er på strekningen gjennom 
Dalaneregionen er ca. 3.200 m lang og ligger på grensa mellom Lund og Flekkefjord. 
 
Det går tog med mange passasjerer på Sørlandsbanen og Jærbanen. Under normal 
drift kan det være inntil rundt 400 personer på ett tog. I tillegg fraktes en god del gods 
på strekningen, deriblant farlig gods. Det er mange planoverganger på strekningen, 
noe som øker sannsynligheten for uhell.  
 
Deler av disse jernbanestrekningene er lagt på fyllinger som kan være utsatt for 
utvasking. Strekningen er derfor til dels utsatt for utgliding av grunnen. Kontroll og 
ettersyn med dreneringssystemene er av stor viktighet. På enkelte strekninger er det 
også stor fare for ras fra overliggende områder ned på jernbanelinja. Mest utsatt i så 
tilfelle er Drangsdalen i Lund kommune. 
 
Jernbanen har eget strømforsyningsnett som er uavhengig av det lokale strøm-
forsyningssystemet, men også dette svikter fra tid til annen.  
 
7.7 Sjøtransport 
 
Sjøtransporten i de to kommunene i Dalaneregionen som grenser mot sjøen består 
både av person- og godstransport. Både transporten på sjøen og den tilknyttede 
aktiviteten som foregår i havnene kommer inn under begrepet sjøtransport. Viktige 
myndighetsorganer her er Kystverket når det gjelder havner og farleder, inkl. 
lostjenesten, mens Sjøfartsdirektoratet har med båter og skip å gjøre, inkl. de som er 
ansatt eller førere på disse. 
 
Hovedledenes og biledenes plassering i forhold til havner er bestemt ut fra 
topografiske forhold. Etablering og vedlikehold av merkingene av ledene har stor 
innvirkning på sikkerheten for sjøtransporten. Også krav til utdannelse / opplæring av 
skipsførere og andre som arbeider på skip og båter, samt losplikten for enkelte skip, 
har stor innvirkning på sikkerheten til sjøs. 
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Eksempler på sjøtransport med høyt skadepotensiale i sjøområdene i Dalane-
regionen er de mange cruisebåtene og passasjerferjene, samt tankskip fullastet med 
olje fra Nordsjøen til raffineri som ligger østenfor og nordenfor oss. En grunnstøting 
med påfølgende utslipp av olje kan få store konsekvenser for mennesker, fugler, 
natur og miljø. Når det gjelder forurensnings-problematikken, vil også større utslipp 
av oljeprodukter til dels langt unna Dalaneregionen kunne medføre store 
konsekvenser også her. I denne sammenheng er det viktig at transporten foregår i 
god avstand fra land der man ikke skal til havn, og at slepebåtberedskapen er 
tilstrekkelig i regionen.   
 
7.8 Lufttransport 
 
I Dalaneregionen er det ingen flyplass. Stavanger lufthavn Sola ligger om lag 50 km 
(luftlinje) fra Egersund sentrum. Etter norske forhold er trafikken på denne lufthavna 
stor. Det foregår en del flyging med helikopter i Eigersund kommune. 
 
Luftfartsulykker skyldes som oftest pilotfeil eller feil på flyet eller teknisk utstyr på 
flyet. Også feil begått av lufttrafikktjenesten forårsaker luftfartsulykker. 
 
7.9 Bank- og finanstjenester 
 
Bank- og finanstjenestene er en viktig del av samfunnet i forbindelse med overføring 
av penger fra kunder til næringsdrivende, mellom næringsdrivende, fra arbeidsgiver 
til arbeidstaker, den enkelte bankkundes mulighet for å ta ut penger fra minibank etc. 
 
Ved problemer i bank- og finanstjenestene, vil det raskt kunne oppstå problemer for 
alt fra den enkelte innbyggers økonomi til samfunnsøkonomien.   
 
For at disse tjenestene skal fungere, er man bl.a. avhengig av at det er strøm-
forsyning, at tele- og datalinjer er operative og at IKT-systemene i bankene fungerer 
tilfredsstillende.  
 
Det er NETS (tidligere Bankenes betalingssentral BBS) som kjører alle transaksjoner 
på kort, autogiroer, avtalegiroer, e-fakturaer etc.  
 
Tiltak for å sikre strømforsyning, telefon- og datalinjer, samt gode backupsystemer i 
bankenes IKT er viktige faktorer for også å redusere risikoen for svikt i bank- og 
finanstjenester. 
 
7.10 Sykehus- og helsetjenester 
 
Det er viktig at det over alt i regionen er tilstrekkelig tilgang til ambulansetjenester, 
legetjenester m.m. Alle kommunene i Dalaneregionen har tilgang på ambulanse-
tjenester. Det er 2 døgnbemannede ambulanser i Eigersund kommune, 1 
døgnbemannet ambulanse i Lund kommune og 1 døgnbemannet ambulanse i 
Sokndal kommune. I Eigersund er det sykehus uten akuttfunksjon. Nærmeste 
sykehus utenom regionen er Stavanger universitetssykehus, som ligger om lag 75 
km kjørevei nord for Egersund sentrum og Flekkefjord sjukehus som ligger 75 km 
sørøst for Egersund sentrum. Videre er det legekontor i alle kommunene i 
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Dalaneregionen, med deltakelse interkommunalt legevaktsamarbeid (Eigersund, 
Bjerkreim, Sokndal og deler av Lund) som er lokalisert i Egersund de delene av 
døgnet da det ikke er legevakt i den enkelte kommune. Resten av Lund kommune 
sokner til legevakten i Flekkefjord. 
 
Sykehus- og helsetjenestene vil spesielt bli utsatt for store påkjenninger ved utbrudd 
av epidemier / pandemier, brann i lokalene, langvarig svikt i strømforsyning eller 
vannforsyning, svikt i IKT-systemene, brudd på tele- og datanettet. Sykehusene og 
de øvrige helsetjenestene er i tillegg avhengig av forsyning av legemidler og andre 
varer og tjenester. For at ambulansetjenesten skal fungere, er man avhengig av at 
vegene er åpne, ettersom kapasiteten på ambulansehelikopter ikke er så stor at den 
kan overta all nødvendig ambulansetjeneste. 
   
Tiltak for å sikre strømforsyning, tele- og datalinjer, samt gode backupsystemer i 
helsetjenestens IKT er viktige faktorer for å redusere risikoen for svikt i sykehus-
tjenestene. 
 
7.11 Informasjon og kommunikasjon ved kriser 
 
I dag skjer det en meget rask informasjonsutveksling i samfunnet. Så lenge tele- og 
datanettet fungerer, vil det gå meget kort tid fra en alvorlig hendelse skjer til den er 
allment kjent i befolkningen. Etater som har ansvar for krisehåndtering og andre 
alvorlige hendelser må være godt forberedt og bevisst det ansvar som påhviler dem 
for å gi rask og riktig informasjon både overfor andre etater og publikum, inkl. media. 
 
Det er viktig å kommunisere ut til befolkningen, næringslivet, andre myndigheter etc. 
om hvilke risikoer som er i regionen – og hvor man kan forvente å få informasjon 
dersom en krise skulle oppstå. Man må bl.a. ha en strategi for informasjon i de 
tilfeller de vanlige informasjonskanalene ikke fungerer som følge av mangel på 
strømforsyning, brudd i tele- og datanettet eller som følge av sammenbrudd innen 
IKT. 
 
Det må foreligge planer for varsling av befolkningen i de tilfeller livsviktig informasjon 
må ut raskt, enten det gjelder utslipp av farlige gasser eller stoffer fra virksomheter, 
dambrudd, forurensning av vannforsyningen, forurensning i matforsyningen eller 
annet. 
 
Krisekommunikasjonen som går ut på løpende informasjon om hvordan krisen 
utvikler seg, og hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere konsekvensene, samt hva 
den enkelte kan gjøre for å avhjelpe situasjonen, må være forberedt. Her vil bruk av 
lokale radiostasjoner kunne være en nyttig ressurs i den grad det ikke er bortfall av 
strøm. Manglende, mangelfull eller feilaktig informasjon fra myndighetenes side vil 
ofte føre til ryktespredning som kan påvirke hendelsen i negativ retning. 
 
Tiltak for å sikre strømforsyning, tele- og datalinjer, samt gode backupsystemer i 
kommunenes IKT er viktige faktorer for å redusere risikoen for svikt i informasjons-
tjenesten. 
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7.12 Matvareproduksjon og –distribusjon 
 
Matvareforsyningen er en kritisk samfunnsfunksjon. Det er få private husholdninger 
og virksomheter som i dag har lager for mere enn noen dagers forbruk.  
 
I alle kommunene i Dalaneregionen er det flere dagligvarebutikker. Disse vil under 
normal drift – uten omfattende hamstring – ha lager av matvarer i noen dager. Likevel 
er det ønskelig at alle husholdninger har et lite «kriselager» av dagligvarer som tåler 
lagring uten bruk av kjøling eller frysing.  
 
Lokal matvareproduksjon både i landbruket og fiske samt akvakultur er viktige 
momenter i en situasjon der tilgangen på matvarer inn til regionen er begrenset eller 
stanser opp. 
 
Tiltak for å sikre åpne veger og lokal matvareproduksjon er viktige faktorer for å 
redusere risikoen for svikt i matvareproduksjonen og distribusjonen. 
 
7.13 Polititjeneste 
 
Kommunene i Dalaneregionen ligger under Rogaland politidistrikt. Det er politistasjon 
eller lensmannskontor i alle kommunene i Dalaneregionen. 
 
Politiet er en av de viktige aktørene innen sivil beredskap, og vil ved mange av de 
hendelsene som omtales i denne ROS-analysen være en viktig samarbeidspartner 
for kommunenes kriseledelse og etater. En av politiets hovedoppgaver ifølge 
politiloven er å ivareta publikums trygghet og beskytte sentrale samfunnsfunksjoner 
og sentral infrastruktur mot uønskede hendelser. 
 
Det er politiet som leder redningsoperasjoner og innsatsen ved større ulykker. Dette 
skjer gjennom LRS eller HRS i de største aksjonene.  
 
Tiltak for å sikre strømforsyning, tele- og datalinjer og åpne veger er viktige faktorer 
for å redusere risikoen for svikt i polititjenesten. 
 
7.14 Fylkesmannen 
 
Fylkesmannen er statens representant på fylkesnivå. Fylkesmannen har en viktig 
rolle for å sikre at det nasjonale regelverket som er vedtatt og de mål som er fastsatt 
innen samfunnssikkerhet og beredskap blir fulgt opp i fylker og kommuner. En av 
oppgavene for fylkesmannen er å samordne samfunnssikkerhetsarbeidet i fylket og 
være en pådriver og veileder i beredskapsarbeidet.  
 
Fylkesmannen har også en viktig rolle ved krisehåndtering. Han har også en sentral 
rolle som regionalt ledd i atomulykkesberedskapen. 
 
Tiltak for å sikre strømforsyning, tele- og datalinjer, samt gode backupsystemer i IKT 
er viktige faktorer for å sikre at Fylkesmannen skal kunne utføre sine oppgaver på en 
god måte.  
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7.15 Brannberedskap 
 
Alle kommunene i Dalaneregionen har egne brannvesen. Eigersund og Bjerkreim 
kommuner har felles brannvesen. 
 
Eigersund kommune: Det er 1 brannstasjon i denne kommunen. Det er brannsjef, 
leder beredskap og leder forebyggende, samt 1 forebyggende personell, 4 
utrykningsledere, 4 brannkonstabler og 2 feiere i heltidsstillinger. I tillegg er det 
varabrannsjef og 10 brannkonstabler i deltidsstillinger. Det er kasernert vaktordning 
for 1 utrykningsleder og 1 brannkonstabel, samt 2 brannkonstabler på hjemmevakt til 
enhver tid. Det er overordnet vakt på hjemmevakt til enhver tid. Overordnet vakt 
dekker også Bjerkreim kommune. 
 
Bjerkreim kommune: Det er 1 brannstasjon i denne kommunen. Det er til sammen 10 
brannmannskaper (deltid) ved Vikeså brannstasjonen. 1 av disse er utrykningsleder. 
Det er ikke vaktordning for mannskaper ved Vikeså brannstasjon. Det er et 
branndepot i Ørsdalen, med 8 deltidsmannskaper og noe slokkeutstyr. 
 
Lund kommune: Det er 1 brannstasjon i denne kommunen. Det er brannsjef og 
varabrannsjef i deltidsstillinger. Ved Moi brannstasjonen er det til sammen 12 brann-
mannskaper (deltid). 2 av disse er utrykningsledere. Det er ikke vaktordning for 
mannskaper ved Moi brannstasjon. 
 
Sokndal kommune: Det er 1 brannstasjon og 1 depot i denne kommunen. Det er 4 
utrykningsledere og 13 brannkonstabler ved Hauge brannstasjon. Det er hjemme-
vaktordning for 1 utrykningsleder til enhver tid ved denne brannstasjonen. Ved Åna-
Sira depot er det til sammen 8 brannkonstabler. Dette depotet er felles for 
kommunene Sokndal og Flekkefjord. Det er felles overordnet vakt for Sokndal 
brannvesen og Flekkefjord brannvesen.  
 
RITS. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har inngått avtale med en del 
større brannvesen langs kysten om ekstra utdannelse av brannmannskaper for 
innsats ved brann i skip. Blant de brannvesenene som er med i denne ordningen er 
Brannvesenet i Sør-Rogaland. 
 
7.16 Sivilforsvaret. 
Sivilforsvaret har fredsinnsatsgrupper (FIG) i Lund og Eigersund. FIG Egersund har 
en forsterkningsavdeling rekruttert fra området Eigersund, mens FIG Lund har en 
forsterkningsavdeling som i hovedsak er rekruttert fra kommunene Sandnes, Sola og 
Stavanger. Hver av FIG-gruppene har ca. 24 mannskaper som er godt utstyrt og øvet 
også i brannvernsammenheng.  
  
I Sandnes har man en mobil renseenhet. Både i Lund og Eigersund har man 1 
radiac-lag med 3 mannskaper som er utstyrt for lokalisering m.m. av radioaktivitet. 
Responstiden for FIG er om lag 1 time. Sivilforsvaret har lagret mye materiell på de 
nevnte stedene. 
  
FIG-ene har eget opplegg med transport, samband, forsyning m.m. Brannsjefen kan 
be om bistand fra FIG ved å henvende seg direkte til Sivilforsvarets vakthavende. 
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7.17 Drivstofforsyning 
 
Drivstofforsyningen representerer en svært viktig samfunnsfunksjon, og bortfall eller 
rasjonering av drivstoff vil få store samfunnsmessige ringvirkninger, selv om den 
mest nødvendige transporten vil bli prioritert. 
 
Det er Olje- og energidepartementet som har det konstitusjonelle ansvaret for 
forsyningen av olje og drivstoff i Norge. Det er to store oljeraffinerier i Norge; 
Mongstad og Slagentangen. 
 
I Rogaland fylke er det 3 større depotanlegg for bensin, diesel og parafin for 
landbasert virksomhet. De leverer drivstoff til kjøretøyer, maskiner og til oppvarming. 
Det er i tillegg flere depot som er beregnet for maritim virksomhet. Bensinstasjonene i 
Dalaneregionen har vanligvis kun drivstoff for 5 – 6 dagers normalt forbruk. I tilfelle 
hamstring vil stasjonene tømmes raskere. 
 
7.18 Kommunenes infrastruktur og samfunnsfunksjon 
 
Innbyggertallet i kommunene i Dalaneregionen varierte per 01.01.13 fra 2.739 i 
Bjerkreim kommune til 14.475 i Eigersund kommune.  
 
Det påhviler kommunene følgende plikter i beredskapssammenheng: 

• Krav om gjennomføring av ROS-analyse og utarbeidelse av beredskapsplaner 
og plan for kriseledelse. 

• Ansvar for utarbeidelse av plan for helsemessig og sosial beredskap. 
• Beredskapsansvar for branner og andre ulykkeshendelser, jf. brann- og 

eksplosjonsvernloven. 
• Ansvar for å sikre drikkevannskvaliteten og tilfredsstillende forsyningssikkerhet 

samt utarbeidelse av beredskapsplan for håndtering av forstyrrelser i 
vannforsyningen. 

• Sørge for tilstrekkelig beredskap mot akutt forurensning som kan inntreffe eller 
medføre skader innen kommunen. 

• Være forberedt på å bistå fylkesmannen i å samordne tiltak lokalt og holde 
kontakt og rapportere til fylkesmannen / atomberedskapsutvalget ved situasjon 
med atomforurensning. 

 
Alle hendelser på landjorda og langs kysten vil skje i en kommune. De hendelsene 
som omtales i denne ROS-analysen vil kunne stille lokalsamfunnet over for store 
utfordringer. Kommunene er på mange måter en av «bærebjelkene» i beredskaps-
arbeidet i Norge. Kommunen skal i størst mulig grad opprettholde normale 
samfunnsfunksjoner og særlig sørge for de funksjoner som er av stor betydning for 
innsatsen som settes inn i krisehåndteringen. I tillegg skal kommunen: 

• Yte bistand ved ulykker og akutte hendelser. 
• Opprettholde kommunenes funksjoner og tjenesteytelser og sikre nødvendige 

forsyninger. 
• Informere publikum og media om den innsatsen kommunen gjør, men ikke om 

redningsaksjoner der Politiet har denne oppgaven. 
• Bistå politiet ved evakuering. 
• Sørge for innkvartering av og omsorg for evakuerte og pårørende. 
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• Gjennomføre ulike oppryddingsaksjoner og andre miljøbeskyttende tiltak.  
 
7.19 Tverrsektorielle sammenhenger 
 
Mange samfunnssektorer er svært avhengige av hverandres tjenester. Matrisen 
nedenfor viser denne sammenhengen på en illustrerende måte: 
 
 Strøm-

forsyning 
Tele- og 
datanett 

Transport-
nettet 

Vann- og 
avløpsnett 

Strømforsyning  X X  
Vann og avløp X X   
Tele- og datatjeneste X    
Transporttjenester X X   
Banktjenester X X   
Helsetjenester X X X X 
Kommunikasjon X X   
Matvareforsyning X X X  
Ledelse og politi X X X  
Brannberedskap X X X X 
Drivstofforsyning X  X  
  
Som matrisen viser, er alle de andre samfunnsfunksjonene avhengig av 
strømforsyningen og de aller fleste er avhengig av at tele- og datanettet fungerer. 
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8. BEHOV FOR VARSLING OG EVAKUERING 
 
8.1 Varsling 
 
Ved en del hendelser som er omtalt i denne ROS-analysen er det viktig å få ut 
informasjon raskt til befolkning for å hindre at hendelsen utvikler seg ytterligere i 
negativ retning. Eksempler på dette er følgende hendelser: 
 

Nr Hendelse Varsling om 
5 Terrorhandlinger Evakuering 

23 Radioaktivt nedfall Forholdsregler for å unngå stråling 
24 Forurensning i matvarekjeden Unngå visse matvarer 
31 Forurensning av miljø Unngå eksponerte områder 
32 Svikt i vannforsyningen (vannet 

uteblir hos abonnentene) 
Hvor man kan hente vann. 

42 Flom i elver og vassdrag Sikre egen eiendom 
45 Stormflo / springflo Sikre egen eiendom 

 
Noen av disse hendelsene vil kunne utvikle seg så raskt at øyeblikkelig varsling er 
nødvendig. 
 
I tettbygde strøk er det satt opp tyfoner som benyttes av Sivilforsvaret til varsling av 
flyalarm, viktig melding – lytt til radio og faren over.  
 
Det finnes i dag teknologi som gjør at man kan benytte varsling via mobiltelefoner og 
fasttelefoner.  
 
Også nasjonale og lokale radiostasjoner vil kunne være nyttige medspillere i slike 
situasjoner. 
 
8.2 Evakuering 
 
Ved en del hendelser som er omtalt i denne ROS-analysen er det viktig å iverksette 
evakuering av mere enn en eller noen få bygninger. Eksempler på dette er følgende 
hendelser: Hendelse 5 Terrorhandlinger og Hendelse 6 Krig og internasjonale 
konflikter. 
 
I slike tilfeller er det viktig med rask og nøyaktig informasjon til befolkningen. Det 
vises her til avsnitt 8.1. 
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9. UNDERSØKTE HENDELSER 
 
I dette prosjektet har man analysert 73 hendelser. Følgende hendelser har fått minst 
ett «treff» i uakseptabel risiko: 
 
Sentraladministrasjonen: 

1. Bortfall av strøm i mer enn 8 timer. 
2. Bortfall av kommunikasjon i mer enn 8 timer. 
3. Sammenbrudd i IKT i mer enn 8 timer. 
4. Brann i kommunalt administrasjonsbygg. 
5. Terrorhandlinger. 
6. Krig og internasjonale konflikter. 
7. Kriminelle handlinger utført av ansatte eller politikere. 
8. Trusler mot / gisseltaking av politikere / ansatte. 
9. Dødsfall / alvorlig skade i forbindelse med ulykke i arbeidstiden blant ansatte i 

Eigersund kommune. 
10. Organisert kriminalitet. 
11. Svikt i matforsyning, drivstofforsyning og finansielle tjenester. 
12. Systemsvikt som medfører dødsfall eller alvorlig sykdom / skade. 

Helse og omsorg. 
13. Smittsom sykdom blant mennesker. 
14. Akutt ressursmangel innen helse og omsorg. 
15. Akutt personalmangel innen helse og omsorg. 
16. Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter. 
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer. 
18. Pasient / beboer blir borte fra institusjon, bofellesskap eller kommunal 

omsorgsbolig, eller skader seg mens vedkommende er under kommunal 
omsorg. 

19. Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og omsorg. 
20. Brann på institusjon, omsorgsboliger eller kommunale leiligheter. 
21. Vold / trusler mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten eller mot 3. person. 
22. Hendelse utenfor egen kommune som påvirker innbyggerne i Eigersund 

kommune. 
23. Radioaktivt nedfall. 
24. Forurensning i matvarekjeden. 

Kultur og oppvekst. 
25. Bortføring av barn (fra skole, barnehage eller barnevern). 
26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende. 
27. Brann i skoler og barnehager. 
28. Brann i kulturhuset. 
29. Ulykke med skolebuss og trafikkulykke ved skolen eller barnehagen. 
30. Alvorlig ulykke i undervisningssituasjon. 
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Teknisk. 
31. Forurensning av miljø (elv, sjø, jord, luft, bygning). 
32. Svikt i vannforsyningen (vannet uteblir hos abonnentene). 
33. Stor bygningsbrann. 
34. Stor brann i naturen. 
35. Stor brann i industrien. 
36. Eksplosjon (under transport, i bygning eller sprengstofflager). 
37. Skipsulykke. 
38. Jernbaneulykke. 
39. Veitrafikkulykke. 
40. Luftfartsulykke. 
41. Stengte veier, bruer eller tunneler, samt jernbane. 
42. Flom i elver og vassdrag. 
43. Skred / ras. 
44. Snø- eller isras. 
45. Stormflo / springflo. 
46. Sterk vind. 
47. Ekstrem varme / tørke. 
48. Ekstrem kulde eller langvarige kuldeperioder. 
49. Ekstrem nedbør (regn eller snø). 
50. Utbrudd av plantesykdommer. 
51. Nye uønskede arter i naturen. 
52. Svikt i kommunal saksbehandling som har medført bygging i område som ikke 

skulle vært bebygget. 
53. Utbrudd av dyresykdommer eller parasitter. 

 
I tillegg har man analysert følgende hendelser som ikke har fått noen «treff» i 
uakseptabel risiko: 
 

1. Etnisk konflikt. 
2. Tyveri fra medisinrom. 
3. Skade på beboer / klient som følge av farefull aktivitet sammen med ansatte. 
4. Seksuelle overgrep og vold mot tjenestemottakere utført av ansatte i 

kommunen. 
5. Gisselaksjon i skoler og barnehager. 
6. Trusselsituasjoner i skoler og barnehager. 
7. Alvorlig ulykke på skole eller i barnehage. 
8. Barn som forsvinner fra skole eller barnehage eller under turer / ekskursjoner. 
9. Akutt bemanningssvikt i skoler og barnehager. 
10. Ekstrem / akutt arbeidsbelastning i skoler / barnehager. 
11. Dødsfall blant elever / barnehagebarn i skoletiden / barnehagetiden. 
12. Evakuering av skoler / barnehager som følge av hendelser utenfor skolen / 

barnehagen. 
13. Forgiftning av matvarer i skoler / barnehager. 
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14. Matforgiftning i skoler eller barnehager. 
15. Smitte påført under ekskursjoner. 
16. Forurensning i vannforsyningen (vannet blir ubrukelig hos abonnentene). 
17. Svikt i avløpssystemet. 
18. Ulykke ved store arrangementer. 
19. Kollaps av bygning. 
20. Dambrudd. 

 
Selv om man har valgt ikke å fokusere ytterligere på disse hendelsene i det videre 
arbeidet med kommunes helhetlige ROS-analyse, vil også disse hendelsene bli fulgt 
opp i nødvendig grad på etatsnivå. 
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10. KONKLUSJONER 
 
Etter å ha arbeidet med ROS-analysen har man kommet til følgende konklusjoner for 
de 52 aktuelle hendelsene: 
 
10.1 Risiko for mennesker 
 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget sann- 16 7, 8, 14 17, 21, 26
synlig

Sannsynlig 50 1, 2, 3, 27, 32 9, 18, 25, 29, 31 10, 19 39
34, 35, 42, 45 33, 43, 44, 49
46, 51, 52, 53

Mindre sann- 11, 41 20, 22, 30, 47 12, 15, 24, 36, 37 13, 23
synlig 48 38

Lite sann- 4, 28 5, 6, 40
synlig

 
 
Følgende hendelser er plassert i farget felt: 
5. Terrorhandlinger  
6. Krig og internasjonale konflikter 
7. Kriminelle handlinger utført av ansatte eller politikere 
8. Trusler mot / gisseltaking av politikere / ansatte 
9. Dødsfall / alvorlig skade i forbindelse med ulykke i arbeidstiden blant ansatte i 
     Eigersund kommune. 
10. Organisert kriminalitet 
12. Systemsvikt som medfører dødsfall eller alvorlig sykdom / skade 
13. Smittsom sykdom blant mennesker 
14. Akutt ressursmangel innen helse og omsorg 
15. Akutt personalmangel innen helse og omsorg 
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer 
18. Pasient / beboer blir borte fra institusjon, bofellesskap eller kommunal 
      omsorgsbolig, eller skader seg mens vedkommende er under kommunal omsorg 
19. Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og omsorg 
21. Vold / trusler mot ansatte i helse og omsorgstjenesten eller mot 3. person  
23. Radioaktivt nedfall 
24. Forurensning i matvarekjeden 
25. Bortføring av barn (fra skole, barnehage eller barnevern) 
26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende 
29. Ulykke med skolebuss og trafikkulykke ved skolen / barnehagen 
31. Forurensning av miljø (elv, sjø, jord, luft, bygning) 
33. Stor bygningsbrann 
36. Eksplosjon (under transport, i bygning eller sprengstofflager) 
37. Skipsulykke 
38. Jernbaneulykke 
39. Veitrafikkulykke 
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40. Luftfartsulykke 
43. Skred / ras 
44. Snø- eller isras 
49. Ekstrem nedbør (regn eller snø) 
 
De 8 hendelsene som kommer i oransje eller rød sone er skrevet med uthevet skrift. 
 
10.2 Risiko for økonomi 
 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget sann- 16 7, 8, 14, 17 21, 26
synlig

Sannsynlig 18, 25 2, 3, 9, 19, 29, 31 1, 10, 27, 33, 35
32, 34, 44, 46 39, 42, 43, 45, 49
50, 51, 52, 53

Mindre sann- 15 11, 12, 13, 20, 22 23
synlig 24, 30, 36, 37, 38

41, 47, 48
Lite sann- 4 5, 6, 28, 40
synlig

 
  
Følgende hendelser er plassert i farget felt: 
 

1. Bortfall av strøm i mer enn 8 timer 
2. Bortfall av kommunikasjon i mer enn 8 timer 
3. Sammenbrudd i IKT i mer enn 8 timer 
5. Terrorhandlinger 
6. Krig og internasjonale konflikter 
7. Kriminelle handlinger utført av ansatte eller politikere 
8. Trusler mot / gisseltaking av politikere / ansatte 
9. Dødsfall / alvorlig skade i forbindelse med ulykke i arbeidstiden blant ansatte i 

Eigersund kommune 
10. Organisert kriminalitet 
11. Svikt i matforsyning, drivstofforsyning og finansielle tjenester 
12. Systemsvikt som medfører dødsfall eller alvorlig sykdom / skade 
13. Smittsom sykdom blant mennesker 
14. Akutt ressursmangel innen helse og omsorg 
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer 
19. Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og omsorg 
20. Brann på institusjon, omsorgsboliger eller kommunale leiligheter 
21. Vold / trusler mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten eller mot 3. 
      person 
22. Hendelse utenfor egen kommune som påvirker innbyggerne i Eigersund 
      kommune 
23. Radioaktivt  nedfall 
24. Forurensning i matvarekjeden 
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26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende 
27. Brann i skoler og barnehager 
28. Brann i kulturhuset 
29. Ulykke med skolebuss og trafikkulykke ved skolen eller barnehagen. 
30. Alvorlig ulykke i undervisningssituasjon. 
31. Forurensning av miljø (elv, sjø, jord, luft, bygning). 
32. Svikt i vannforsyningen (vannet uteblir hos abonnentene). 
33. Stor bygningsbrann 
34. Stor brann i naturen 
35. Stor brann i industrien 
36. Eksplosjon (under transport, i bygning eller sprengstofflager) 
37. Skipsulykke 
38. Jernbaneulykke 
39. Veitrafikkulykke 
40. Luftfartsulykke 
41. Stengte veier, bruer eller tunneler, samt jernbane 
42. Flom i elver og vassdrag 
43. Skred / ras 
44. Snø- eller isras 
45. Stormflo / springflo 
46. Sterk vind 
47. Ekstrem varme / tørke 
48. Ekstrem kulde eller langvarige kuldeperioder 
49. Ekstrem nedbør (regn eller snø) 
50. Utbrudd av plantesykdommer 
51. Nye uønskede arter i naturen 
52. Svikt i kommunal saksbehandling som har medført bygging i område som ikke 

skulle vært bebygget 
53. Utbrudd av dyresykdommer eller parasitter 

 

De 13 hendelsene som kommer i oransje sone er skrevet med uthevet skrift. 
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10.3 Risiko for miljø 
 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget sann- 7, 8, 14, 16, 17
synlig 21, 26

Sannsynlig 1, 3, 9, 10, 18, 19 2, 27, 33, 35, 42 31, 34, 51 39
25, 29, 32, 44, 46 43, 45, 49, 50
52

Mindre sann- 11, 15, 22, 24, 30 12, 13, 20, 36 37, 38 23
synlig 41 47, 48

Lite sann- 4, 28, 40 5 6
synlig

 
 
Følgende hendelser er plassert i farget felt: 
6. Krig og internasjonale konflikter 
23. Radioaktivt nedfall 
31. Forurensning av miljø (elv, sjø, jord, luft, bygning) 
34. Stor brann i naturen 
37. Skipsulykke 
38. Jernbaneulykke 
39. Veitrafikkulykke 
51. Nye uønskede arter i naturen 
 
De 2 hendelsene som kommer i oransje sone er skrevet med uthevet skrift. 
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10.4 Risiko for kommunens drift / produksjon 
 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget sann- 7, 8, 14, 21, 26 16, 17
synlig

Sannsynlig 10, 18, 51 2, 9, 19, 25, 29 1, 27, 34, 42, 45 3
31, 32, 33, 35 46, 49
39, 43, 44, 50,52

Mindre sann- 22, 30, 36, 37 12, 15, 24, 47 11, 13, 20, 23
synlig 38, 41, 48

Lite sann- 28, 40 5 4, 6
synlig

 
 
Følgende hendelser er plassert i farget felt: 
1. Bortfall av strøm i mer enn 8 timer 
3.  Sammenbrudd i IKT i mer enn 8 timer 
4.  Brann i kommunalt administrasjonsbygg 
6.  Krig og internasjonale konflikter 
7.  Kriminelle handlinger utført av ansatte eller politikere 
8.  Trusler mot / gisseltaking av politikere / ansatte 
11. Svikt i matforsyning, drivstofforsyning og finansielle tjenester 
13. Smittsom sykdom blant mennesker 
14. Akutt ressursmangel innen helse og omsorg 
16. Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter 
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer 
20. Brann på institusjon, omsorgsboliger eller kommunale leiligheter 
21. Vold / trusler mot ansatte i helse og omsorgstjenesten eller mot 3. person 
23. Radioaktivt nedfall 
26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende 
27. Brann i skoler og barnehager 
34. Stor brann i naturen 
42. Flom i elver og vassdrag 
45. Stormflo / springflo 
46. Sterk vind 
49. Ekstrem nedbør (regn eller snø) 
 
De 3 hendelsene som kommer i oransje sone er skrevet med uthevet skrift. 
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10.5 Risiko for kommunens omdømme 
 

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofal
Meget sann- 7, 14, 17, 21, 26 16
synlig

Sannsynlig 1, 3, 27, 32, 33 9, 10, 18, 19, 29
35, 42, 43, 44 49, 52
45, 46

Mindre sann- 11, 15, 20, 24 12, 22 23
synlig 30, 41, 47, 48

Lite sann- 4, 28 5
synlig

 
 
Ikke alle hendelsene er vurdert opp mot kommunens omdømme. 
 
Følgende hendelser er plassert i farget felt: 
7. Kriminelle handlinger utført av ansatte eller politikere 
9. Dødsfall / alvorlig skade i forbindelse med ulykke i arbeidstiden blant ansatte i 
    Eigersund kommune 
10. Organisert kriminalitet 
14. Akutt ressursmangel innen helse og omsorg 
16. Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter 
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer 
18. Pasient / beboer blir borte fra institusjon, bofellesskap eller kommunal 
      omsorgsbolig, eller skader seg mens vedkommende er under kommunal omsorg 
19. Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og omsorg 
21. Vold / trusler mot ansatte i helse og omsorgstjenesten eller mot 3. person 
23. Radioaktivt nedfall 
26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende 
29. Ulykke med skolebuss og trafikkulykke ved skolen eller barnehagen 
49. Ekstrem nedbør (regn eller snø) 
52. Svikt i kommunal saksbehandling som har medført bygging i område som ikke 
      skulle vært bebygget 
 
Den hendelsen som kommer i oransje sone er skrevet med uthevet skrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Side 145 av 218



ROS-analyse Eigersund kommune 11.09.13 

 

37 

 

10.6 Hendelser med spesielt høy risiko 
 
Følgende 17 hendelser fikk ett eller flere treff over laveste nivå på uakseptabel risiko, 
altså i oransje / rød sone: 
 
1. Bortfall av strøm i mer enn 8 timer(1) 
3.   Sammenbrudd i IKT i over 8 timer (1) 
10. Organisert kriminalitet (2) 
13. Smittsom sykdom blant mennesker (1) 
16. Svikt i informasjonssikkerheten vedrørende pasienter (2) 
17. Bortfall av Cosdoc i mer enn 3 timer (2) 
19. Feilbehandling foretatt av ansatte innen helse og omsorg (1) 
21. Vold / trusler mot ansatte i helse og omsorgstjenesten eller mot 3. person (2) 
23. Radioaktivt nedfall (3) 
26. Ansatte unnlater å rapportere om alvorlig omsorgssvikt og lignende (2) 
27. Brann i skoler og barnehager (1) 
33. Stor bygningsbrann (1) 
39. Veitrafikkulykke (3) 
42. Flom i elver og vassdrag (1) 
43. Skred / ras (1) 
45. Stormflo / springflo (1) 
49. Ekstrem nedbør (regn eller snø) (1)  
 
Antallet vurderingskriterier som den enkelte hendelse hadde treff over laveste nivå på 
uakseptabel risiko står i parentes. 
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11. TILTAKSPLAN 
 
11.1 Innledning 
 
Nedenfor er de forebyggende tiltakene som fremkommer på de 17 hendelsene som 
havner i minst nivå 2 i farget sone i minst ett av de 5 evalueringskriteriene 
(mennesker, økonomi, miljø, kommunens drift / produksjon, kommunens omdømme) 
i kapittel 10 listet opp. Dvs. at tiltak som hører hjemme på de hendelsene som kun 
har treff i gul sone ikke er tatt med.  
 
Dette er tiltak som bør utføres i hovedsak av kommunen og som skal være med på å 
redusere risikoen ved de ulike hendelsene ved enten å redusere sannsynligheten for 
at den uønskede hendelsen skal skje og / eller redusere konsekvensene av den 
uønskede hendelsen dersom den likevel skjer. 
 
Tiltakene er ikke ført opp i prioritert rekkefølge, men er nummerert av hensyn til 
kommunikasjon mellom aktørene. 
 
11.2 Sentraladministrasjonen 
 
”Engangstiltak”: 
1. Innkjøp av alternative strømkilder til utsatte bygninger (nødstrømsaggregat og 

batterier /UPS) 
2. Installere kontakter for tilkobling av nødstrømsaggregat i aktuelle bygninger 
3. Anskaffe ekstra server som plasseres i annet bygg 
4. En del viktige dokumenter må foreligge også på papir 
5. Innføre IKT-strategi 
 

Fortløpende tiltak: 
6. Etablere / ajourføre system for prioritering av strømkunder sammen med Dalane 

energi 
7. Dialog med Dalane energi for å få dem til å bygge ut strømforsyningsnettet der 

det er kun 1 trase i dag 
8. En del informasjon og planverk må finnes også på papir 
9. Kommunen må ha oversikt over hjemmeboende personer som er avhengig av 

livsviktig medisinsk utstyr som trenger strøm 
10. Nettselskapene må rydde kraftlinjegater 
11. Nettselskapene må skifte ut gamle linjer og master og gammelt teknisk utstyr 
12. Etablere / ajourføre varslingsrutiner ved bortfall av strøm 
13. Kontinuerlig holdningsskapende arbeid 
14. Hyppigere back–up–taking 
15. Enkelte back-up plasseres i fjellhall 
16. Vurdere opprettelse av vaktordning for IKT-personell 
17. Gjennomføre relevante øvelser 
18. Arbeide mot etablering av 1%-klubber i kommunen 
19. Ansatte i kommunen må være årvåkne overfor negativ utvikling på dette området 

og melde fra dersom man får mistanke om ulovlig aktivitet og lovverket ikke er til 
hinder for dette 
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11.3 Helse og omsorg 
 
”Engangstiltak”: 
1. Isolering av smittede 
2. Innkjøp av beskyttelsesutstyr for behandlere 
3. Innkjøp av forbruksvarer til evt. isolasjon / nødhospital 
4. Lager av basismedikasjon til vanlige infeksjonstilstander – antibiotika, væske og 

smertestillende 
5. Lager av prøvetakingsmedier til diagnostikk / smitteoppsporing 
6. Utpeke nødhospital 
7. Nødstrømsaggregat som dekker både server og terminaler som betjener Cosdoc. 

 

Fortløpende tiltak: 
8. Informasjon til befolkningen ved smittsomme sykdommer blant mennesker 
9. Vaksinering av befolkningen. Spesielt utsatte grupper 
10. God matvarehygiene både i virksomheter, institusjoner, skoler, barnehager og 

private hjem 
11. Tilsyn fra myndighetene i skoler, barnehager, matvarebedrifter for å etterse 

hygienen 
12. Arbeide aktivt med å få kontakt med utlendinger som skal oppholde seg i 

kommunen over noe tid, for å få gjennomført helseundersøkelse 
13. Gode rutiner for oppfølging av helsearbeidere som har vært i risikosoner i utlandet 
14. Rask diagnostikk / behandling 
15. Opplæring i hygienetiltak ved epidemi med sykdom i befolkningen 
16. Utarbeide og ajourføre planer for tjenesteyting under epidemier – smittevernplan 

inkl. pandemiplan og tuberkulosekontrollplan 
17. Utarbeide og ajourføre planer for omlegging til endret drift av helsetjenesten med 

endrede prioriteringer av oppgaver 
18. Kontinuitetsplanlegging for alle som yter samfunnskritiske tjenester 
19. Utarbeide og ajourføre gode samarbeidsrutiner med sentrale myndigheter / 

Folkehelsa 
20. Opplæring av alle ansatte i «Norm for informasjonssikkerhet» 
21. Følge opp reglene i nevnte norm 
22. Kontinuerlig holdningsskapende arbeid 
23. Ikke dele passord med andre 
24. Varsle ved behov for bedre rutiner for informasjonssikkerhet 
25. Forhindre at taushetsbelagt informasjon blir kjent for uvedkommende 
26. Fjerne dokumenter fra kopirom o.l. dersom man oppdager at taushetsbelagt 

informasjon ligger åpent 
27. Endre passord o.l. dersom man oppdager at passord er gjort kjent eller det er fare 

for at passord er blitt kjent for uvedkommende 
28. Overføre sensitive opplysninger til riktig fagsystem 
29. Oppfordre til å diskutere problemstillinger om informasjonssikkerhet på 

avdelingsmøter 
30. Tilstrekkelig antall ansatte på arbeid – og som har rett kompetanse 
31. Ansatte som ikke er for trette til å ta riktige beslutninger, for å unngå 

feilbehandling av pasienter 
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32. Tilstrekkelig med personale til stede på institusjoner, omsorgsboliger m.v., og som 
har rett kompetanse 

33. God opplæring i håndtering av vanskelige / truende situasjoner 
34. God kjennskap til den enkelte beboer / klient for å avdekke uheldig utvikling av 

situasjoner tidlig 

35. Se tiltak på Strålevernets hjemmesider; www.nrpa.no 
36. Utarbeide og ajourføre planer for formidling av informasjon fra sentrale 

myndigheter til publikum om forholdsregler. Atomberedskapsplanen 
37. Kjennskap til beskyttende bekledning hvis man må bevege seg utendørs 
38. Utarbeide og ajourføre planer for distribusjon av jodtabletter, og evt. 

tilsetningsstoffer til dyrefor 
39. Utarbeide og ajourføre planer for gjennomføring av samfunnskritiske oppgaver 

ved ferdselsbegrensning 
40. Utarbeide og ajourføre planer for alternativ drikkevanns- og næringsmiddel-

forsyning i akuttfasen dersom lokale ressurser er forurenset  
41. Informasjonstiltak overfor aktuelle grupper av ansatte som er pålagt å melde 

mistanke om omsorgssvikt 
42. Holdningsskapende arbeid i aktuelle grupper av ansatte som er pålagt å melde 

mistanke om omsorgssvikt 
43. Involvere URT (utvidet ressursteam) ved mistanke om omsorgssvikt 

 
11.4 Kultur og oppvekst 
 
”Engangstiltak”: 
1. Installere brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-sentralen i skolene og 

barnehagebygninger som mangler dette 
2. Utbedre bygningsmessige avvik som er avdekket og som har betydning for 

brannsikkerheten 
3. Sprinkle utsatte skoler og barnehagebygninger 
4. Avklare hvilke alternative bygninger som kan brukes for hver skole / barnehage 

dersom bygningen blir så skadet i en brann at den ikke kan benyttes 
 
Fortløpende tiltak: 
5. Gjennomføre forskriftsmessig opplæring og brannøvelser i alle skoler og 

barnehager 
6. Gode og oppdaterte instrukser for brannforebyggende arbeid 
7. Ha tilstrekkelig med slukkeutstyr i skoler og barnehager 
8. Gjennomføre regelmessige tilsyn / kontroll med elektrisk anlegg, brannalarm-

anlegg og utstyr i skoler og barnehager 
9. Gode rutiner for avfallshåndtering i / ved skoler og barnehager, for å redusere 

sannsynligheten for påtent brann 
10. Bevissthet rundt bruk av levende lys 
11. Bevissthet rundt bruk av elektrisk utstyr som kan forårsake brann 
12. Bevissthet rundt materialvalg i slike bygninger 
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11.5 Teknisk 
 
”Engangstiltak”: 
1. Sprinkle utsatte bygninger 
2. Utarbeide flomsonekart for aktuelle vassdrag 
3. Bygge flomvoller 
4. Erosjonssikring 
5. Montering av tilbakeslagsventiler 
6. Oppdimensjonere overvannsledninger og andre deler av avløpssystemet 
7. Utarbeide skredkart 
8. Sprenge ned truende steiner / fjellpartier 
9. Bygge anlegg som stenger sjøen ute på steder der det er aktuelt  
 
Fortløpende tiltak: 
10. Anmode eierne om å installere brannalarmanlegg med direkte varsling til 110-

sentralen i de mest utsatte bygningene 
11. Pålegge eierne å utbedre bygningsmessige avvik som er avdekket og som har 

betydning for brannsikkerheten 
12. Gjennomføre forskriftsmessig opplæring og brannøvelser i de bygningene som 

har krav om dette 
13. Gode og oppdaterte instrukser for brannforebyggende arbeid 
14. Ha tilstrekkelig med slukkeutstyr i bygningene 
15. Gjennomføre regelmessige tilsyn / kontroll med elektrisk anlegg, evt. brannalarm-

anlegg og utstyr i bygningene 
16. Gode rutiner for avfallshåndtering i / ved bygningene, for å redusere sannsynlig-

heten for påtent brann 
17. Bevissthet rundt bruk av levende lys 
18. Bevissthet rundt bruk av elektrisk utstyr som kan forårsake brann 
19. Bevissthet rundt materialvalg i slike bygninger 
20. Utarbeide og ajourføre gode planer for beredskap som håndterer personskade og 

redning ved veitrafikkulykker 
21. Tilstrekkelig mannskaper disponible hos nødetatene i høytrafikkperioder. Øve på 

samhandling mellom nødetater på skadested 
22. Bevisst arealplanlegging når det gjelder flom 
23. Restriksjoner på nye tiltak i flomsoner 
24. Rydding av flomløp, bekker, stikkrenner osv. 
25. Utarbeide oversikt over lukkede bekker / inntaksrister, samt hvem som har tilsyn 

med vedlikehold av disse 
26. Etablere / ajourføre varslingsrutiner ved flom 
27. Fjerne vegetasjon som reduserer vannhastigheten ved flom 
28. Løpende informasjon til befolkningen om lokal rasfare 
29. Utarbeide oversikt over de sikringstiltak som er etablert i kommunen, og hvem 

som er ansvarlig for tilsyn 
30. Utarbeide oversikt over skogsbilveger i bratt terreng, med fokus på der det er 

bygninger / infrastruktur nedenfor 
31. Sikringsarbeid i kjente ras-/skredområder 
32. Overvåkning / kontrollmålinger av utsatte steinblokker  
33. Tett nok med stikkrenner på alle veger 
34. Krav om sikker byggehøyde for nybygg i strandsonen 
35. Bevissthet rundt arealbruken i lavtliggende områder 
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36. Godt vedlikehold av veier, grøfter, stikkrenner, rister og avløpssystemer 
37. Gode varslingssystemer ved forventet ekstrem nedbør 
38. Bygge fordrøyningsbasseng på steder der dette er egnet 
39. God drenering i landbruket 
40. Gode rutiner for snørydding av utsatte bygninger (både offentlige og private) 
41. God veterinærtjeneste / tidlig veterinærinnsats ved utbrudd av dyresykdommer 

eller parasitter 
42. Vaksinering mot dyresykdommer hvis tilgjengelig vaksine 
43. Opplæring i hygienetiltak for å unngå spredning av dyresykdommer 
44. Følge opp Mattilsynets beredskapsplaner 
45. Informasjon til befolkningen ved utbrudd av dyresykdommer 
46. God grensekontroll for å redusere sannsynligheten for spredning av 

dyresykdommer 
 
11.6 Andre aktører 
 
Statens vegvesen: 
1. Arbeide for utbedring av veistandard på bl.a. E 39. Stille krav til veivedlikehold 

(vedlikehold av asfaltdekke, strøing, salting, brøyting)  
2. Arbeide for fartsregulering og trafikkontroller, særlig i utfartsperioder   
3. Arbeide for utbedring / sikring av tunneler 
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12. ARBEIDET VIDERE 
 
Beredskapsplaner i kommunen må oppdateres på grunnlag av denne ROS-analysen. 
 
Som det fremkommer i sivilbeskyttelsesloven § 14, er det krav om at ROS-analysen 
skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, 
deriblant ved utarbeidelse av planer etter plan- og bygningsloven (kommuneplaner, 
reguleringsplaner).  
 
I forskrift om sivil beskyttelsesplikt er det også krav om at ROS-analysen skal 
oppdateres i takt med revisjon av kommuneplaner og ved endringer i risiko- og 
sårbarhetsbildet. 
 
Det er viktig at denne ROS-analysen blir revidert i henhold til bestemmelsene. Dette 
ansvaret tilligger rådmannen i Eigersund kommune. 
 
Ansvaret for oppfølging av kap. 11 «Tiltaksplan» må fordeles. Kostnader ved de ulike 
tiltakene må i nødvendig grad beregnes og innarbeides i kommunens budsjett / 
økonomiplan. Framdrift og prioritering av tiltakene må avklares. 
 
Det er viktig at når det skjer spesielle eller uvanlige hendelser i andre kommuner i 
Norge eller i utlandet, så tenker man gjennom om dette er en hendelse som også 
kunne hendt hos oss, og som bør medføre at ROS-analysen suppleres / justeres. 
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Teknisk stab
Åshild Bakken
Prosjektleder
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Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
062/13 Formannskapet 23.10.2013

Kommunestyret 28.10.2013

Retningslinjer for erverv av privat grunn
  

Sammendrag:
I forbindelse med utbygging av infrastruktur og boligområder, kommer kommunen i befatning 
med spørsmål som gjelder innløsning av privat grunn. Kommunens primære mål er å oppnå 
minnelige avtaler med private grunneiere. En slik avtale kan innebære ulike former for 
kompensasjon for arealet som grunneieren må avstå, slik at arealplanen kan gjennomføres. I 
ytterste konsekvens kan det bli nødvendig med ekspropriasjon av arealet, dersom en 
minnelig avtale ikke er mulig å komme fram til. Kommunestyret bes vedta et generelt prinsipp 
om hvordan private arealer som er nødvendig for utbygging skal erverves i slike tilfeller.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret, som fatter vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 08.10.2013:

 Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. I alle saker som gjelder innløsning av privat eiendom for gjennomføring av 
reguleringsplaner, skal Eigersund kommune søke å erverve arealet gjennom en minnelig 
avtale med grunneier.

2. Kommer partene ikke til enighet, skal grunneier tilbys erstatning for arealene med en 
kvadratmeterpris som fastsettes av Formannskapet. 

3. Aksepteres ikke tilbudet om erstatning, fremmes egen sak for kommunestyret om 
ekspropriasjon av nødvendig areal for gjennomføring av reguleringsplanen.

4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler for inntil 1 million kroner om innløsning av fast 
eiendom. 

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
Gjennom vedtatte reguleringsplaner fastsettes formålet med arealene som reguleringsplanen 
omfatter. Formålet kan blant annet være bebyggelse, infrastruktur og grøntområder. 
Arealene planen omfatter kan både være i offentlig og privat eie. For å få gjennomført en 
reguleringsplan kan utbygger komme i den situasjonen at private arealer må erverves.
Erverv av arealet kan foregå på flere måter:
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A: Minnelig avtale om kjøp av det private arealet kommunen har behov for, til fremforhandlet 
pris eller ved et avtaleskjønn.
B: Makebytte mellom privat areal og et annet kommunalt areal.
C: Ekspropriasjon av arealet kommunen har behov for.

Kommunens klare målsetting er få til en minnelig avtale med aktuelle grunneiere. En
eventuell ekspropriasjonssak kan være både konfliktskapende og tidkrevende. Avtaler om 
kjøp og makebytte er imidlertid også utfordrende på flere punkter. Det er ønskelig at 
kommunestyret fatter et prinsipielt vedtak om hvordan erverv av nødvendige arealer til
gjennomføring av en arealplan skal foregå. Det gir forutsigbarhet i forhandlingssituasjoner og
likebehandling av private grunneiere.

Den enkleste og mest renhårige metoden for erverv av areal, er for kommunen sin del at 
grunneier frivillig selger arealet til en fastsatt pris. Prisen for arealet kan enten fremforhandles 
i det enkelte tilfellet, eller fastsettes politisk. En politisk fastsatt pris vil begrense mulighetene 
for å forhandle fram en avtale. En fremforhandlet pris vil på den annen side skape presedens 
for senere forhandlinger om erverv i kommunen.

Prisen som de siste årene har vært benyttet i forbindelse med kjøp og salg av tomtearealer, 
har ligget på 200,- kroner per kvadratmeter for boligareal. I forhold til gjengs markedspris på 
tomter både i Eigersund og i forhold til kommuner lenger nord i Rogaland, synes denne 
prisen for råtomt (tomt uten opparbeidet infrastruktur) å være lav. Imidlertid har vi ingen gode 
statistikker på gjennomsnittlig råtomtpris, verken lokalt eller for Rogaland, noe som også har 
vist seg vanskelig å skaffe til veie. 

Dersom grunneier og kommunen blir enige om avståelsen av arealet, men ikke om 
størrelsen på erstatningen, kan grunnervervet skje ved avtaleskjønn. Da godtar grunneier at 
anleggsarbeidet på veien starter, mens erstatningen fastsettes ved skjønn av skjønnsretten.

Makebytte er en annen måte å erverve nødvendig areal på. Bytte mellom privat areal og et 
annet kommunalt areal reiser en problemstilling knyttet til fordeling av felleskostnader. Et 
eksempel er felleskostnadene for infrastruktur som er vedtatt fordelt på alle de ubebygde 
boenhetene i reguleringsplanen for Hestnes. Dersom et kommunalt tomteareal byttes bort, vil 
anleggsbidrag for infrastruktur ikke kunne avkreves for arealet før det eventuelt søkes om 
byggetillatelse på tomta. En alternativ løsning kan være at forutsetningen for at det 
kommunale arealet makebyttes, er at grunneier betaler anleggsbidrag for det antallet tomter 
som byttes bort. Anleggsbidraget for hovedinfrastrukturen forfaller ved overdragelsen av 
tomta/tomtene. Dersom det i tillegg påløper anleggsbidrag for infrastruktur for en 
delfeltutbygging, forfaller dette anleggsbidraget til betaling når og hvis det blir søkt om 
byggetillatelse på tomta.

I de tilfellene der tomter eller større felter er delt mellom kommunen og en privat grunneier 
eller et utbyggingsselskap, vil det ofte være i felles interesse at tomtene fordeles slik at den 
enkelte tomt eller felt i sin helhet eies av én aktør. Vanligvis kommer partene til enighet om 
fordeling av arealer.

Det tredje alternativet, dersom kommunen og grunneier ikke kommer til enighet om verken 
oppkjøp eller makebytte, er ekspropriasjon av arealet som er nødvendig for gjennomføring 
av reguleringsplanen. Ekspropriasjon betyr at noen blir fratatt eiendom eller rettigheter mot 
erstatning. Eiendomsretten er vernet i Grunnlovens § 105, som fastslår at det ved 
ekspropriasjon skal gis full erstatning. Både oreigningsloven (ekspropriasjonsloven), plan- og 
bygningsloven og vegloven gir hjemmel til ekspropriasjon. Ekspropriasjon er en langvarig 
prosess, der erstatningen fastsettes ved en skjønnsdom. For ikke å trenere en utbygging i så 
lang tid som en ekspropriasjonssak kan ta, kan eiendommen søkes til Fylkesmannen om å 
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bli tiltrådt på forhånd, som betyr at utbygger kan starte anleggsarbeidet før saken er ferdig i 
rettssystemet.

Saksbehandlers vurderinger:
Erverv av privat grunn til reguleringsformål er utvilsomt et vanskelig spørsmål. På den ene 
side må det tas hensyn til den enkelte private grunneier og dennes ønsker. På den annen 
side setter likhetsprinsippet, behovet for utvikling og økonomi rammer for hvor langt man bør 
strekke seg for å tilfredsstille grunneiers ønsker. For kommunen som forhandlingspart er det 
en fordel om den har politiske retningslinjer å forholde seg til i en forhandlingssituasjon, 
dersom det ikke er mulig å komme til enighet innenfor rimelighetens rammer. 

Avgjørelsen om hvordan arealer som kommunen må erverve til nødvendig reguleringsformål 
er av prinsipiell karakter, da den griper inn i den private eiendomsretten. Det er derfor 
ønskelig at det politisk fattes en avgjørelse om hvordan erverv av nødvendig areal for 
gjennomføring av arealplaner skal foregå, dersom partene ikke kommer fram til en minnelig 
avtale. For å gi Rådmannen et visst spillerom for å kunne fremforhandle minnelige avtaler, 
bør Rådmannen delegeres myndighet til å fremforhandle avtaler som gjelder innløsning av 
eiendom for inntil 1 million kroner. Etter gjeldende delegasjonsreglement, vedtatt 12/11-2007, 
er Rådmannen med hjemmel i kommunelovens § 23 delegert myndighet til ”å erverve 
rettigheter (leieavtale, klausuleringer) i fast eiendom for inntil kr. 100.000,- i 
engangserstatning”. Dette beløpet gir i dagens marked Rådmannen lite fleksibilitet til å inngå 
avtaler om erverv av private arealer, og beløpet bør økes.

Universell utforming:
Ikke aktuelt for denne saken.

Økonomiske konsekvenser:
Det vedtaket som fattes vedrørende erstatning for private arealer som er regulert til
infrastruktur, vil få konsekvenser for økonomien i kommunale utbyggingsprosjekter. Særlig vil 
makeskifte uten at det knyttes krav til innbetaling av anleggsbidrag for infrastrukturen 
medføre økte sjanser for en lavere inndekning av opparbeidelseskostnadene. I tillegg tapes 
salgsinntekter for salg av tomtearealene. Et rent erstatningsbeløp vil avhenge av hvilken 
kvadratmeterpris som legges til grunn. En ekspropriasjon vil avhenge av skjønnsdom for 
fastsettelse av erstatningsbeløpet. 

Alternative løsninger:

1. I alle saker som gjelder innløsning av privat eiendom for gjennomføring av 
reguleringsplaner, skal Eigersund kommune søke å erverve arealet gjennom en minnelig 
avtale med grunneier.

2. Kommer partene ikke til enighet, skal grunneier tilbys et alternativt areal innenfor 
reguleringsplanområdet. Eventuelt mellomlegg mellom tomtestørrelsene gjøres opp med 
en kvadratmeterpris som fastsettes av Formannskapet. 

3. Anleggsbidrag for all infrastruktur innbetales ved overdragelse av eiendommen.
4. Aksepteres ikke tilbudet om alternativt areal og innbetaling av anleggsbidrag, fremmes 

egen sak om ekspropriasjon av nødvendig areal for gjennomføring av reguleringsplanen.
5. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler for ……… kroner om innløsning av fast 

eiendom. 
~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 07.10.2013
Arkiv: :FA-C00, TI-&00
Arkivsaksnr.:
13/1821
Journalpostløpenr.:
13/26544

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Kultur- og oppvekstavdelingen
Kultur- og oppvekststaben
Eivind Galtvik
Kommunalsjef kultur og oppvekst
  
eivind.galtvik@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
063/13 Formannskapet 23.10.2013

Kommunestyret 28.10.2013

Endring av statuttene for innsatspremie
  
Sammendrag:
Innsatspremie er ei ordning som Eigersund kommune ønsker å fortsette med, men det 
foreslås å endre navn til innsatspris. Administrasjonen ønsker gjennom en endring av
statuttene å legge til rette for at det i enda større grad er en premie for de største 
prestasjonene innen aktuelle områder. 

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret som avgjør saken.

Rådmannens forslag til vedtak 07.10.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Formål.
Kommunens innsatspris har som hensikt å hedre fremragende innsats fra enkeltpersoner 
eller lag i Eigersund kommune.

Prisen kan tildeles utøvere, individuelt eller lagmessig, av de største
prestasjonene innenfor sektorene:

1. Allmenn kultur
2. Barn og ungdom
3. Sang og musikk
4. Idrett og sport

Utvelgelse/utdeling
Forslag til kandidater fremmes til Eigersund kommune.

Ordfører og varaordfører foretar sammen med rådmannens representant en prioritering av 
søkerne. Disse innstiller en kandidat til formannskapet.

I spesielle tilfeller kan det innstilles flere kandidater til innsatspris

Prisen.
Innsatsprisen er på kr. 5000 + diplom og deles ut når ordføreren bestemmer.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Statuttene for innsatspremier i Eigersund kommune ble vedtatt av kommunestyret 16. okt. 2000 
– K-sak 104/00.
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Formålet med utdelingen av innsatspremie er å stimulere aktiviteten innen de
respektive kulturgrener, å hedre utøvere – individuelt eller lagmessig – som
har gjort fremragende innsats på sitt felt, nasjonalt eller internasjonalt.

Premien består av et grafisk blad som deles ut av ordføreren.
Kriterier (Begge kriterier under hovedgruppene må være oppfylt):
1. Kriterier for utvelgelse av kandidater innenfor IDRETT OG SPORT: Kandidatene må som 
hovedregel være medlem av idrettslag i Eigersund kommune, eller ha Eigersund som sin 
hjemstedskommune. medalje i NM eller hevdet seg på internasjonalt nivå.

2. Kriteriene for utvelgelse av kandidater innenfor SANG OG MUSIKK og ANDRE
KULTURGRENER: Kandidatene må som hovedregel ha Eigersund kommune som sin 
hjemstedskommune. Fremragende innsats nasjonalt eller internasjonalt.

Forslag: Lag/foreninger/organisasjoner innen aktuelle organisasjonsgrupper kan hvert år
komme med begrunnet forslag på kandidater til premien. Skole- og kulturstyret samt
kulturadministrasjonen kan framsette forslag til kandidater.

Utvelgelse/utdeling:
1. Skole- og kulturstyret står for utvelgelsen av aktuelle kandidater.
2. Premien utdeles når ordføreren bestemmer.

KUOs vedtak 17.2.2011 av retningslinjene.
INNSATSPREMIE
Statutter for innsatspremie innenfor kulturområdene;
1. Idrett og sport
2. Sang og musikk
3. Andre kulturgenrer

FS-057/13 Vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kriteriene for pkt. 11 INNSATSPREMIE blir vedtatt med de justeringer som vist i 
saken

Enstemmig vedtatt. 

30.09.2013 Kommunestyret
Møtebehandling:
Tor Olav Gya (SP) foreslo følgende: Sak 62 behandles ikke.

Ordføreren foreslo følgende: Sak 62 settes på sakslisten.

Votering saksliste: Ordførerens forslag vedtatt med 18 mot 13 stemmer for Gyas forslag. (Tor 

Inge Rake (V) + FrP + SP + KrF)

Da 1/3 av de møtende medlemmer stemte i mot, kom saken dermed ikke på sakslisten 

jf. Kl § 34 nr. 1.

KS-062/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Bakgrunnen for saken er at formannskapet ved flere anledninger har bedt om at kommunens
statutter for innsatspremier ble revidert og at dette skulle være klart til årets utdeling. 

Innsatspremiene har vært tildelt ca 15-40 personer årlig. 
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Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannens vurdering er at innsatspremien bør opprettholdes som ordning, men at det blir 
færre personer/organisasjoner som får denne.

Det foreslås å endre navn fra innsatspremie til innsatspris da dette etter forslaget vil være 
mer dekkende.

Saksbehandlers forslag til nye kriterier er ikke gjort ut fra eventuelle økonomiske 
innsparinger, men ut i fra en helhetlig vurdering av ordningen over tid.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Kostnad til trykk er ca. kr. 1100,- pr. stk. I tillegg kommer middag til ca 400,- pr. stk. I de siste
årene har antall mottakere vært ca. 15-40.

Alternative løsninger:

1. Dagens ordning fortsetter.

2. Eigersund kommune gir en innsatspris til hvert av områdene: 
 Allmenn kultur
 Barn og ungdom
 Sang og musikk
 Idrett og sport

Innsatsprisen er på ….  og deles ut når ordføreren bestemmer.

~ o ~
Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
304105 Statuttene_for_innsatspremie (1).pdf

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 X 09.09.2013
Retningslinjer for kommunale tilskudd på 
kultursektoren

5 I 02.10.2013 Kontrollutvalget
Forespørsel tildelingskriteriene for driftstilskudd til 
foreninger og anlegg
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STATUTTENE FOR INNSATSPREMIE I EIGERSUND KOMMUNE

Vedtatt av Eigersund kommunestyre 16. okt 2000 – K-sak 104/00

Statutter:
Statutter for innsatspremie innenfor kulturområdene:
1. Idrett og sport.
2. Sang og musikk
3. Andre kulturgrener.

Formål:
Formålet med utdelingen av innsatspremie er å stimulere aktiviteten innen de respektive
kulturgrener, og hedre utøvere – individuelt eller lagmessig – som har gjort fremragende
innsats på sitt felt, nasjonalt eller internasjonalt.

Premie:
Premien består av et grafisk blad som deles ut av ordføreren.

Kriterier (Begge kriterier under hovedgruppene må være oppfylt):

1. Kriterier for utvelgelse av kandidater innenfor IDRETT OG SPORT:
- Kandidatene må som hovedregel være medlem av idrettslag i Eigersund 

kommune, eller ha Eigersund som sin hjemstedskommune.
- Medalje i NM eller hevdet seg på internasjonalt nivå.

2. Kriteriene for utvelgelse av kandidater innenfor SANG OG MUSIKK og
ANDRE KULTURGRENER:

- Kandidatene må som hovedregel ha Eigersund kommune som sin 
hjemstedskommune.

- Fremragende innsats nasjonalt eller internasjonalt.

Forslag:
Lag/foreninger/organisasjoner innen aktuelle organisasjonsgrupper kan hvert år
komme med begrunnet forslag på kandidater til premien. Skole- og kulturstyret samt
kulturadministrasjonen kan framsette forslag til kandidater.

Utvelgelse/utdeling:
1. Skole- og kulturstyret står for utvelgelsen av aktuelle kandidater.
2. Premien utdeles når ordføreren bestemmer.

(Arkiv: Sak 5001/02 – løpenr. 2464/03) Digitally signed by LEIF 
ERIK BROCH
Reason: Jeg stadfester at 
innholdet er korrekt iht 
politiske vedtak.
Location:
Sekretariatsleder - 
Politisk sekretariat - 
Eigersund kommune.
Date: 2004.08.16 
20:45:53 +02'00'
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 30.09.2013
Arkiv: :FA-Q21
Arkivsaksnr.:
10/2588
Journalpostløpenr.:
13/25287

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Teknisk stab
Åshild Bakken
Prosjektleder
51 46 83 14
aashild.bakken@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
064/13 Formannskapet 23.10.2013

Kommunestyret 28.10.2013

Ekspropriasjon av arealer for gjennomføring av 
reguleringsplan for gangvei i Vadlåsen
  

Sammendrag:
Reguleringsplan for Vadlåsen boligfelt ble vedtatt i 1982. Den 20/3-2007 ble en mindre 
vesentlig reguleringsendring for innregulert gangvei i planen vedtatt. Endringen medførte 
flytting av gangveien med mulighet for krysningsfri skoleveg mellom Vadlåsen boligfelt og 
Eigerøy skole og barnehage. Arealene for regulert gangvei er i privat eie. Det er gjennomført 
forhandlinger med de fire grunneierne, uten at det har vært mulig å komme til en minnelig 
avtale om innløsing av nødvendig areal til gjennomføring av reguleringsplanen. For å få 
gjennomført reguleringsplanen med bygging av gangveien, er eneste gjenstående mulighet å 
ekspropriere arealet. Vedtaket om ekspropriasjon må fattes av kommunestyret. For 
fastsettelse av erstatning for arealet bes kommunestyret om å begjære skjønn når 
ekspropriasjonsvedtaket er endelig. For ikke å forsinke fremdriften unødvendig, bes 
kommunestyret å vedta å søke fylkesmannen om forhåndstiltredelse av nødvendig arealer 
og rettigheter før skjønnet er avholdt.

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret, som fatter vedtak i saken.

Rådmannens forslag til vedtak 30.09.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-2 eksproprierer Eigersund kommune 
nødvendig areal fra del av gnr 7, bnr 10/14/20/27/30/64 for gjennomføring av 
reguleringsplanen for gangvei mellom Vadlåsen boligfelt og Eigerøy skole.

2. Kommunen begjærer skjønn til fastsettelse av erstatning når ekspropriasjonsvedtaket 
er endelig.

3. Med hjemmel i oreigningsloven § 25, jf. § 5 søker kommunen Fylkesmannen i 
Rogaland om samtykke til forhåndstiltredelse av arealet.

Eventuell tidligere politisk behandling:

Andre opplysninger / fakta i saken:
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Endringen av gangveien i reguleringsplanen for Vadlåsen boligfelt var begrunnet med ønsket 
om å kunne ferdes fram til Eigerøy skole uten å måtte krysse adkomstveien inn til Eigerøy og 
Robåten barnehager. Opprinnelig var gangveien regulert fra nordenden av Vadlåskjernet 
(kalt Grautgramsen) til Uførfjellveien, 40 meter øst for innkjørselen til barnehagene. Arealet 
der gangveien er innregulert, er regulert til offentlig bygg. Hele den private eiendommen er 
på grovt beregnet 100 mål, mens arealet regulert til offentlig bygg er på ca 16 mål.

Det har vært gjennomført et møte med grunneierne den 6/6-2013, med formål å finne løsning 
for erverv av areal til gangveien. Referat fra møtet, samt brev fra to av grunneierne er vedlagt 
saken. Fra grunneiernes side er det ikke aktuelt å selge verken deler av eller hele arealet til 
kommunen. Begrunnelsen er at grunneierne ønsker at eiendommen blir regulert til 
boligbebyggelse, og at en gangvei dermed vil stenge for adkomst til arealet. I følge 
veiseksjonen i kommunen, er det å anlegge gangveien ikke til hinder for at det kan anlegges 
kjørevei gjennom området, dersom det skulle bli aktuelt å regulere området på innsiden til 
bolig. For øvrig er det i kommuneplanen i to omganger avslått ønsket om å omregulere 
området fra friområde til bolig.

Med bakgrunn i at partene ikke kommer til enighet om erverv av arealet, ser ikke kommunen 
andre løsninger enn å ekspropriere arealet for å få gjennomført reguleringsplanen. Eigersund 
kommune kan med hjemmel i plan- og bygningslovens § 16-2 foreta ekspropriasjon til 
gjennomføring av en reguleringsplan. Vedtak om ekspropriasjon kan påklages til 
Fylkesmannen med hjemmel i forvaltningslovens § 28. Arealet som er nødvendig å erverve 
for å få bygget gangveien, er på rundt ett mål. Dersom det er ønskelig fra grunneiernes side, 
har kommunen opplyst at den er villig til å forhandle om innløsing av hele arealet som er 
regulert til offentlig bygg på eiendommen.

Av oreigningslova § 2 følger det at vedtak om ekspropriasjon ikke kan gjøres uten at det må 
regnes med at inngrepet utvilsomt er til mer gang enn skade. Bestemmelsen innbærer at det 
må foreligge overvekt av relevante fordeler i forhold til den skade berørte grunneiere blir 
utsatt for som følge av ekspropriasjonsvedtaket. Kommunal- og regionaldepartementet har i 
rundskriv H-14/02 uttalt følgende om bestemmelsen i § 2: ”Hva som er relevante fordeler, må 
vurderes i det enkelte tilfellet. Det er likevel et ufravikelig krav at hensynet til allmenne 
samfunnsinteresser tilsier at ekspropriasjon skal finne sted.” Slik kommunen vurderer det, er 
både rettslige og skjønnsmessige vilkår for vedtak om ekspropriasjon oppfylt i denne saken. 
Nytten og hensiktsmessigheten av tiltaket anses avklart gjennom en godkjent 
reguleringsplan av nyere dato. I Rettstidende 1998 s. 416 uttalte Høyesterett at det ved 
ekspropriasjon til gjennomføring av en reguleringsplan normalt ikke vil være plass for en ny, 
selvstendig vurdering av inngrepets nødvendighet og forholdsmessighet, da slike vurderinger 
er foretatt i forbindelse med vedtaket av planen.

Ved gjennomføring av reguleringsendringen i 2007 ble søknaden sendt til uttale til 
grunneiere, naboer og lokale og statlige instanser. Ingen av grunneierne innga uttale til 
reguleringsendringen. Reguleringsplanvedtaket ble heller ikke påklaget av noen av 
grunneierne. Det er fullt mulig på ethvert tidspunkt under ekspropriasjonssaken at partene 
inngår en minnelig avtale om grunnavståelse. Fra kommunens side er det en stående 
invitasjon til å møtes ved forhandlingsbordet.

Fylkesmannen har myndighet til å gi samtykke til forhåndstiltredelse etter delegert myndighet 
fra departementet, jf. oreigningslovens § 25. Forut for søknad om samtykke må kommunen 
fatte vedtak om å søke Fylkesmannen om samtykke. Forhåndstiltredelse innebærer at den 
som eksproprierer kan få tillatelse til å starte anleggsarbeidet før ekspropriasjonssaken er 
ferdigstilt i rettsapparatet. Dersom grunneier ikke gir tillatelse til forhåndstiltredelse, bør det 
søkes Fylkesmannen om forhåndstiltredelsestillatelse, slik at saken ikke trekker 
uforholdsmessig langt ut i tid.
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Når det gjelder erstatning for ekspropriert areal, blir erstatningen fastsatt ved skjønn, dersom 
partene ikke kommer til enighet om erstatningsbeløpet. I møtet med grunneierne kom vi ikke 
til spørsmålet om størrelsen på erstatning, da det uansett ikke var aktuelt for grunneierne å 
selge arealet. Kommunen må derfor begjære ekspropriasjonsskjønn innen ett år etter at 
ekspropriasjonstillatelsen er gitt. En skjønnssak er en rettssak som behandles etter egne 
prosessuelle regler i oreigningsloven og skjønnsprosessloven. Utgiftene til juridisk bistand for 
grunneierne må dekkes av kommunen.

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ved en fastsettelse av erstatning i skjønnsretten er det vanskelig på forhånd å anslå utfallet 
av erstatningens størrelse. Dersom partene skulle ønske å gå tilbake til forhandlingsbordet 
for å fremforhandle en minnelig løsning, må alle erverv over kr 100.000,- i følge 
delegasjonsreglementet politisk behandles.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Dersom kommunestyret ikke fatter vedtak om ekspropriasjon, kan reguleringsplanen for 
gangvei gjennom området ikke gjennomføres. Eneste mulighet for gjennomføring er da at 
grunneierne frivillig selger arealet.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
286806 Møtereferat fra møte 06.06.13 med grunneiere i Vadlåsen ang gangvei
292351 Ang. gangvei i Vadlåsen
292890 Ang. gangvei i Vadlåsen

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 01.12.2010
FAU Eigerøy skole 
v/leder Stein Berge

Gangsti, Grautgramsen - forespørsel 
ferdigstillelse
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2 I 19.10.2011 FAU Eigerøy skole
Gangvei Vadlåsveien - Eigerøy / Robåten 
barnehage forbi Grautgramsen

3 I 17.10.2012 FAU Eigerøy skole
Gang / sykkelvei mellom Grautgramsen og 
Eigerøy skole

4 U 23.05.2013

LEIDLAND LUDVIG; 
LEIDLAND SEVERIN; 
HOVLAND MORTEN; 
FJETLAND ELLA; 
LEIDLAND ANDREAS

Invitasjon til møte vedrørende tomt i Vadlåsen

5 U 13.06.2013

LEIDLAND LUDVIG; 
LEIDLAND SEVERIN; 
LEIDLAND ANDREAS; 
HOVLAND MORTEN; 
FJETLAND ELLA

Møtereferat fra møte 06.06.13 med grunneiere i 
Vadlåsen ang gangvei

6 I 02.07.2013 Torbjørg Leidland Ang. gangvei i Vadlåsen
7 I 07.07.2013 Ludvig Leidland Ang. gangvei i Vadlåsen

9 U 07.10.2013

FJETLAND ELLA; 
HOVLAND MORTEN; 
LEIDLAND LUDVIG; 
Torbjørg Leidland

Ekspropriasjonsvarsel

Parter i saken:
            
G FJETLAND ELLA STENEBYTOPPEN 16 

C
4054 TJELTA

G LEIDLAND LUDVIG BASTHAUGVEIEN 22 4374 EGERSUND
G Morten Hovland og 

Hilde Høyland
Vadlåsveien 22 4374 EGERSUND

G Torbjørg Leidland Ytstebrødveien 115 4374 EGERSUND
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Eigersund kommune
Teknisk avdeling

Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

EIGERSUND KOMMUNE

Møtereferat   
  

Prosjekt:  
Emne: Møtereferat fra møte med grunneiere i Vadlåsen ang gangvei

Møte 
dato: 6/6-13

Sted: Lerviksgården Egersund
Tid 
(Fra/til):

12-13
Møte 
nr.:

1

Deltakere møtt: Ella Fjetland, Ludvik Leidland og Hilde Høyland fra grunneierne, Helge 
Waage og Åshild Bakken fra Eigersund kommune.

Deltakere ikke møtt: Andreas Leidland og Severin Leidland (ikke lenger grunneier).

Merknad (Saksliste - Neste møte – spesielle forhold):

Vår ref.:  13/16381 / 10/2588 / FA-Q21 Dato: 13.06.2013

Saksbehandler: Åshild Bakken Direkte telefon: 51 46 83 14

E-post: aashild.bakken@eigersund.kommune.no Mobiltelefon: 976 94 114

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
1 Bakgrunn

Eigersund kommune har i reguleringsplan for Vadlåsen, i 
en reguleringsendring av 20/3-2007, regulert inn en 
gangvei mellom bolighusene i Fregattveien og 
Eigerøy/Robåten barnehage. Formålet var å gi en 
kyssningsfri og mer trafikksikker skolevei for elevene ved 
Eigerøy skole. Beboerne i Vadlåsen har i mange år ventet 
på gangveien, og budsjettmidler til veien er avsatt i 
budsjettet for 2012 og 2013.

Arealet der gangveien skal ligge, er i gjeldende 
reguleringsplan regulert til offentlige trafikkområder –
gang- og sykkelveg. Resten av eiendommen er regulert til 
offentlig bygg i reguleringsplanen og til LNF (landbruk, 
natur, friluft) i kommuneplanen.

2 Grunneiere
Arealet på ca 16 mål, som er regulert til offentlig bygg, av 
et totalt areal på eiendommen på ca 100 mål, eies i dag 
av 4 grunneiere sammen. De fire grunneierne er Ella 
Fjetland, Ludvig Leidland, Morten Hovland/Hilde Høyland 
og Andreas Frithjof Leidland. I kommunens kartløsning 
står også Severin Leidland oppført som eier. Han 
bekrefter imidlertid per telefon den 6/6-13 at han ikke 
lenger er medeier i eiendommen.

3 Grunnerverv
For å kunne anlegge gangveien som er regulert over 
tomten, må Eigersund kommune innløse arealet som 
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Sak Referat Tidsfrist Ansvarlig
veien skal ligge på. Den 6/6-2013 ble alle grunneierne 
invitert til et møte med kommunen for å diskutere mulige 
løsninger for erverv av arealet. Kommunen orienterte om 
at den i utgangspunktet er interessert i å kjøpe det arealet 
som er nødvendig for å bygge gangveien. Alternativt kan 
kommunen være villig til å innløse hele arealet som er 
regulert til offentlig bygg.

4 Forhandling
De tre møtende grunneierne gjorde det klart at 
grunneierne av arealet ikke ønsker å selge, verken 
arealet regulert til gang- og sykkelveg, eller hele området 
regulert til gang- og sykkelveg og offentlig bygg. Det er 
heller ikke aktuelt med salg av hele tomten på ca 100 
mål. Pris ble aldri aktuelt å diskutere, da salg uansett var 
uaktuelt.

Begrunnelsen for at grunneierne ikke ønsker å selge 
arealet, er at de ønsker en omregulering av området til 
bolig. Grunneierne mener salg av arealet kommunen 
ønsker å kjøpe vil stenge for en eventuell vei inn i 
området fra Uførfjellveien.

I møtet ble det opplyst grunneierne om at forslag om 
omregulering av arealet som er regulert til LNF i to 
rulleringer av Kommuneplanen er blitt forkastet.

Grunneierne ble opplyst om kommunens hjemmel til 
eventuelt å ekspropriere arealet, om nødvendig. Dette var 
grunneierne kjent med.

Kommunen opplyste om grunneiernes rett til å 
ombestemme seg med hensyn til salg på ethvert 
tidspunkt i videre framdrift av saken.

De møtende grunneierne var enstemmige om ikke å ville 
selge areal til kommunen. Andreas Fritjof Leidland var
ikke til stede på møtet. Ludvik Leidland er han sønn, og 
møtedeltakerne går ut i fra at Andreas Leidland er enig 
med øvrige grunneiere. Eventuell avgjørelse om salg må 
tas av grunneierne i fellesskap.

5 Framdrift
Grunneierne blir tilsendt dette møtereferatet. De gis tre 
ukers frist på å kommentere innholdet i referatet.

Kommunens Bygg- og eiendomssjef sender informasjon 
om resultatet fra dette møtet til Rådmannen, som avgjør 
videre framdrift av saken om grunnerverv.

8. juli 2013 Grunneiere

Helge 
Waage

Merknader til referatet bes gis innen: 8/7-2013.

Med hilsen:
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Åshild Bakken
Prosjektleder, tlf 51 46 83 14, aashild.bakken@eigersund.kommune.no

Mottaker av møtereferatet
Mottakere:

FJETLAND ELLA STENEBYTOPPEN 16 C 4054 TJELTA
HOVLAND MORTEN VADLÅSVEIEN 22 4374 EGERSUND
LEIDLAND ANDREAS YTSTEBRØDVEIEN 115 4374 EGERSUND
LEIDLAND LUDVIG BASTHAUGVEIEN 22 4374 EGERSUND
LEIDLAND SEVERIN YTSTEBRØDVEIEN 120 4374 EGERSUND

Kopi til:
Ketil Helgevold Rådmann
Jone Chr. Omdal Vei og utemiljøsjef

Anne-Grethe Woie
Kommunalsjef tekniske 
tjenester

Helge Waage Bygg- og eiendomssjef
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.09.2013
Arkiv: :FA-H43
Arkivsaksnr.:
09/2708
Journalpostløpenr.:
13/21921

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

  
Helse- og omsorgsstaben
Sigrund Berge Midbrød
Fagkonsulent
51 46 80 74
sigrund.berge.midbroed@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
033/13 Felles brukerutvalg 16.10.2013
065/13 Formannskapet 23.10.2013

Kommunestyret 28.10.2013

Utkast til ny samarbeidsavtale ved Interkommunalt 
krisesenter i Stavanger
  

Sammendrag:
Det er utarbeidet ny samarbeidsavtale ift Interkommunalt drift av kommunalt krisesenter med 
Stavanger kommune som vertskommune. Etter kommuneloven må en ny avtale behandles og 
godkjennes av kommunestyret.
Alle kommuner er etter Krisesenterloven påkrevd å ha et krisesenter til personer som utsettes for 
vold eller trusler om vold i nære relasjoner.
Eigersund kommune har vært samarbeidskommune siden 2010.
Krisesenteret har i lengre tid rapportert ift liten plass til å kunne møte og gi et tilfredsstillende 
tilbud til alle som trenger et opphold på senteret.
Nytt bygg til Krisesenteret er planlagt ferdigstilt i 2014. Stavanger kommune foreslår en prisjustering 
av kronebeløpet inn i 2014 som tar høyde for økning i husleie ved nytt bygg.

Dagens sats er 7.94 pr innbygger. Ny egenandel blir kr 11,20 pr. innbygger fra 01.01.2014.

Det foreligger et nytt forslag til samarbeidsavtale mellom Stavanger kommune og Eigersund 
kommune angående krisesentertilbud for personer bosatt i Eigersund kommune, jfr. vedlegg. 

Saksgang: Saken legges frem for Felles brukerutvalg og Formannskapet før det behandles i 
kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 25.09.2013:
Brukerutvalget avgir uttalelser til Formannskapet som videre henstiller til Kommunestyret.
1. Eigersund kommune fortsetter samarbeidet med Stavanger kommune om drift av
interkommunalt krisesenter i Stavanger utover 2014 med den egenandelsøkning som det 
resulterer. 

2. Rådmannen får fullmakt til å inngå ny samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og 
Stavanger kommune.
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Eventuell tidligere politisk behandling:

Helse – og omsorgsutvalget 2010. 
Brukerutvalget 15.09.2010.
Kommunestyret 04.10.2010.

Saksbehandlers vurderinger:
Rådmannen anbefaler at Eigersund kommune fortsetter i kommunesamarbeidet om drift av 
Krisesenteret.
Lokalet som nå benyttes er for lite ift behovet. Det har i enkelte tilfeller vært nødvendig for 
krisesenteret å leie plass på hotell for å kunne klare å ivareta alle de som oppsøker senteret. 
Krisesenteret har opparbeidet seg god kompetanse og god kvalitet på tilbudet til de som 
oppsøker dem.
Det er både kvinner og menn som kommer alene, men også kvinner med barn som 
oppsøker senteret.  
Eigersund kommune har innbyggere som har/har hatt behov for krisesenteret.

2012: 
4 kvinner-121 døgn
3 barn- 113 døgn

Pr Juni 2013:
2 kvinner- 61 døgn
1 barn 60 døgn

Krisesenteret har også hatt flere dagbrukere fra Egersund, men det har senteret pr d.d. ikke 
statistikk på.

Viser til Krisesenterloven § 2 ” Kommunen skal sørgje for eit krisesentertilbod som skal 
kunne nyttast av personar som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og 
som har behov for rådgjeving eller eit trygt og mellombels butilbod.”

Universell utforming:
Dagens bygg er ikke universell utformet. Det er et gammelt bygg med trapper og etasjer uten 
heis. Nytt bygg er universelt utformet. Bygget har minst 4 rom tilpasset rullestolbrukere med 
tilhørende bad.

Økonomiske konsekvenser:
 I henhold til dagens finansiering av nybygget foreslår Stavanger kommune å øke satsen på fra kr 7,94 
i 2013 til kr 11,20 fra og med 1.1.2014.
Grunnlag for økning
Dagens sats kr 7,94 økes med kommunal deflator 3 %    8,20
Økning i husleie til nye lokaler                                              3,00

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Egenandel pr innbygger pr 01.07 116 209,84 163 923.20 
Sum
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Alternative løsninger:
Alternative løsninger er å trekke seg fra samarbeidet. Da må Eigersund kommune etablere et 
kommunalt krisesentertilbud i kommunen. Tilbudet skal ta vare på de kvinner, menn og barn
som opplever vold og trusler om vold i nære relasjoner. Samtidig skal tilbudet kunne gi 
rådgivning og et tilholdssted i en midlertidig fase.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
300712 Samarbeidsavtale Krisesenteret_utkast 2013.07.15.docx

Utkast til ny samarbeidsavtale

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 20.10.2009 Stavanger kommune
Invitasjon til interkommunalt samarbeid om drift 
av kommunalt krisesenter i Stavanger

2 I 02.12.2009 Stavanger kommune
Invitasjon til interkommunalt samarbeid om drift 
av kommunalt krisesenter i Stavanger

3 U 21.12.2009 Stavanger kommune
Svar på invitasjon til interkommunalt samarbeid 
om drift av kommunalt krisesenter i Stavanger

4 I 11.03.2010 Stavanger kommune
Ønske om å inngå samarbeidsavtale -
interkommunalt samarbeid om drift av kommunalt 
krisesenter i Stavanger

5 I 19.03.2010

homofile, bifile og 
transpersoner LLH -
Landsforeningen for 
lesbiske

Krisesentertilbud til voldsutsatte menn - det er nå 
toget går for kommunene

6 I 28.04.2010
Krisesenteret i 
Stavanger

Referat fra stormøte krisesenteret i Stavanger 
15.04.10

7 U 30.04.2010 Stavanger kommune
Økonomisk tilskudd til drift av krisesenteret i 
Stavanger

8 I 02.06.2010 Bjerkreim kommune
Møte i samarbeidsutvalget for Krisesenteret 
16.juni - oppnevning av representant fra Dalane

9 I 09.06.2010
Barne- og 
likestillingsdep.

Implementering av krisesenterloven - oppfølging 
av regionsamlingene

10 I 15.06.2010
Oppvekst og levekår 
Stavanger kommune

Planlagt stormøte Stavanger Krisesenter 16. juni 
UTSETTES

12 U 21.10.2010 Stavanger kommune
Avtale mellom Stavanger og Eigersund 
kommune angående krisesentertilbud for 
personer bosatt i Eigersund kommune

13 I 31.10.2010 Stavanger kommune
Rammetilskudd til drift av Stavanger krisesenter i 
2011

14 I 26.11.2010
Kristesenteret i 
Stavanger

Møtereferat den 05.11.10 - samarbeidsutvalget 
for krisenteret i Stavanger

15 I 18.12.2010 Stavanger kommune Driftstilskudd - Interkommunalt samarbeid om 
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drift av kommunalt krisesenter  i Stavanger

16 I 28.09.2011
Oppvekst og levekår 
Stavanger kommune

Krisesenteret i Stavanger - vedlegg til 
samarbeidsavtalen

17 U 07.10.2011
Oppveks og levekår 
Stavanger Kommune

Interkommunalt samarbeid om drift av 
kommunalt krisesenter i Stavanger

18 I 27.03.2012
Fylkesmannen i 
Rogaland

Rapport vedr. kartlegging av krisesentertilbudet i 
Rogaland

19 I 25.06.2012 Stavanger kommune
Krisesenteret i Stavanger - referat fra stormøte 
05.06.12 og aktuell situasjon

20 U 23.08.2012
Krisesenteret v/ MoniKa 
V. Monsen; 
Stavanger kommune

Svar på forespørsel fra Krisesenter ift referat fra 
5/6-12

21 I 17.09.2012 Stavanger Kommune
Økning av egenandel for kommuner som bruker 
Stavanger krisesenter

22 I 17.09.2012
Det kongelige barne-
likestillings- og 
inkluderingsdepartement

Kommunens ansvar for oppfølging av 
voldsutsatte barn ved krisesentrene

23 I 08.04.2013
Fylkesmannen i 
Rogaland

Kartlegging av kommunene sin praksis ved 
organiseringen av krisesentertilbudet

25 I 30.05.2013 Stavanger kommune
Referat fra samarbeidsutvalget for Krisesenteret i 
Stavanger 14. mai 2013

26 I 15.07.2013 Stavanger kommune
Krisesenteret i Stavanger - utkast til ny 
samarbeidsavtale

27 I 11.09.2013 Stavanger kommune
Krisesenteret i Stavanger - ny sats for 
kommunenes egenandel

29 I 12.09.2013 Stavanger kommune
Kommunal overtakelse av krisesenteret -
samarbeidsavtaler

28 I 12.09.2013
Forskningsinstituttet 
NOVA

Påminnelse: Undersøkelse om kommunenes 
implementering av krisesenterloven

Parter i saken:
            

Eigersund kommune Postboks 580, 4379 
Egersund

Oppvekst og levekår 
Stavanger kommune

Pb 8001 4068
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Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid 

mellom 

Stavanger kommune og XX kommune 

angående krisesentertilbud for personer bosatt i XX kommune

1. Avtalens grunnlag

Avtalen tar utgangspunkt i at alle kommuner fra 01.01.2010 skal sørge for et krisesentertilbud 

som skal kunne nyttes av personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og 

som har behov for rådgivning eller et trygt midlertidig botilbud. Krisesenteret i Stavanger, heretter 

benevnt Krisesenteret, vil tilby tjenester til personer bosatt i xx kommune. 

Samarbeidet inngås i form av administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i lov om 
kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr. 107 (kommuneloven) § 28-1a og § 28-1b. 

2. Avtaleparter/deltakerkommuner
Denne avtalen er inngått mellom følgende avtaleparter:

Stavanger kommune v/ Direktør for oppvekst og levekår, postboks 8001, 4068 Stavanger, 
org.nr. 964 965 226
og
XX kommune v/ (rolle), (adresse), (org.nr.) 

Stavanger kommune er vertskommune i samarbeidet iht. kommuneloven § 28-1b, jf. § 28-1e. XX 
kommune er samarbeidskommune.

3. Avtalens formål
Avtalens formål er å regulere samarbeidet mellom Stavanger kommune som vertskommune for 
Krisesenteret og xx kommune om krisesentertilbud til personer bosatt i xxx kommune. 

4. Oppdraget omfatter
Stavanger kommune forplikter seg gjennom avtalen og etter delegert myndighet fra XX kommune 

til å sørge for følgende:

Krisesentertilbud til personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som 

har behov for rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud. 

Krisesenteret gir brukerne støtte, veiledning, hjelp til å ta kontakt med andre deler av 

tjenesteapparatet. 

Tilbudet er et trygt, midlertidig botilbud som er åpent hele året. Tilbudet er gratis. 

Tilbudet ved Krisesenteret skal være i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som 
gjelder for krisesenter. 
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Krisesentertilbudet omfatter ikke helse- og omsorgstjenester slik disse er definert i lov om helse-

og omsorgstjenester av 24.06.2011 nr. 30, § 3-2. Dersom brukere på Krisesenteret har behov for 

slike tjenester må de ytes av vedkommendes hjemkommune. Alternativt kan tjenestene, etter 

avtale med hjemkommunen, ytes fra hjemmebaserte tjenester i Stavanger kommune, og vil da bli 

fakturert hjemkommunen. 

Krisesenteret kan ikke gi tilbud til personer som er til fare for seg selv og andre. Disse må ivaretas 

av hjemkommunen. 

Brukerne av Krisesenteret skal signere på Krisesenterets husordensregler. 

Hjemkommunen forplikter seg til å bistå Krisesenteret i arbeidet med å reetablere brukerne i 

hjemkommunen etter endt opphold. Oppholdet på Krisesenteret skal normalt ikke overstige 6 

uker. 

Krisesenteret skal varsle hjemkommunen så snart som mulig om beboere som vil trenge 
hjemkommunens hjelp til å skaffe bolig når oppholdstiden på Krisesenteret er ute. 

Hjemkommunen skal ha en fast kontaktperson som Krisesenteret kan henvende seg til i saker som 
gjelder brukere.

5. Lovgrunnlag
Lovgrunnlag for samarbeidet er lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) av 
19.06.2009 nr. 44 og bestemmelser om administrativt vertskommunesamarbeid i lov om 
kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr. 107, kap. 5A.

6. Bemanning
Stavanger kommune skal sørge for at bemanningen ved Krisesenteret er forsvarlig til enhver tid, 
både sett under hensyn til brukerne og de ansatte. Forsvarlighetskravet henspeiler på både antall 

ansatte og kompetanse. 

Stavanger kommune har det fulle arbeidsgiveransvaret for personalet i Krisesenteret. 

7. Samarbeidsfora

Stormøte
For å sikre et godt samarbeid mellom Stavanger som vertskommune og kommunene som er 

tilknyttet Krisesenteret, møtes alle kommunene årlig til et stormøte i begynnelsen av juni. 

Kommunene skal være representert på overordnet administrativt nivå på stormøtet. 

Stormøtet skal være en arena for dialog om faglig og økonomisk drift av Krisesenteret. Stormøtet 

har ikke avgjørelsesmyndighet overfor kommunene, men er et rådgivende organ. Planer for 
fremtidig drift og forslag til budsjett for påfølgende år vil bli presentert på stormøtet. 
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Samarbeidsutvalg
I tillegg til stormøtet opprettes det et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være en arena for 

drøfting av faglige og økonomiske spørsmål ved driften av Krisesenteret. Samarbeidsutvalget har 

ikke avgjørelsesmyndighet overfor kommunene, men er et rådgivende organ. 

Samarbeidsutvalget sammensettes av seks personer; en fra Stavanger som vertskommune og fem 

fra de samarbeidende kommunene, herunder en fra Sandnes som den største kommunen og fire 

som velges av de øvrige kommunene. Representanter til samarbeidsutvalget med personlige 

vararepresentanter velges av og blant kommunene i regionen for 2 år om gangen. Vedlagt denne 

avtale følger en til enhver tid oppdatert oversikt over den regionvise representasjonen i 

samarbeidsutvalget. Representantene har ansvar for å foreta nødvendige avklaringer med 

kommunene i den regionen de representerer. 

Stavanger som vertskommune leder samarbeidsutvalget. 

Samarbeidsutvalget møtes fast tre ganger i året, to ganger i løpet av våren og en gang i løpet av 
høsten. Følgende er faste tema på de faste møtene:

 Første møte vår: Evaluering av avtalen og samarbeidet, aktuelle saker
 Andre møte vår: Økonomi, forberede stormøtet, aktuelle saker
 Møte høst: Aktuelle saker

I tillegg kan samarbeidsutvalget møtes ved behov. Hver av representantene i samarbeidsutvalget 
kan ta initiativ til dette. 

8. Endringer i avtalen
For endringer i avtalen gjelder kommuneloven § 28-1e.

Endringer i avtalen vedtas med simpelt flertall mellom deltakerkommunene. 

For deltakerkommuner som grunnet endring av avtalen ønsker å tre ut av det administrative 
vertskommunesamarbeidet, gjelder en oppsigelsesfrist på 3 måneder. Oppsigelsen skjer skriftlig, 

og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. 

9. Avgjørelser vedrørende faglig innhold og drift

Stavanger kommune kan innenfor rammene i avtalen foreta løpende avgjørelser vedrørende faglig 
innhold i og drift av Krisesenteret. 

10. Rapportering
Krisesenteret utarbeider årsrapport for driften ved krisesenteret. Årsrapporten skal inneholde 

virksomhetsplan med målsetting for krisesenteret, statistikk og årsregnskap. 

Årsrapporten skal være ferdigstilt innen medio april.

Den enkelte kommune kan på forespørsel få lokale data. 

11. Økonomi
Antall innbyggere pr. 01.07 hvert år legges til grunn for betaling for kalenderåret. 

Beregningsgrunnlaget er totalt antall innbyggere i kommunen.
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Deltakerkommunene forplikter seg til å bidra i finansieringen av Krisesenteret på den måten at 

deltakerkommunene betaler ett likt kronebeløp pr innbygger.

Kronebeløpet justeres som hovedregel årlig og følger kommunal deflator.

Dersom Stavanger kommune vurderer at særskilte forhold vedrørende driften tilsier endringer og 

dette medfører behov for justerte budsjettrammer, skal merutgiften/mindreutgiften fordeles med et 

likt kronebeløp pr innbygger mellom deltakerkommunene. Det er en felles målsetting at en slik 

justering gjøres kjent for deltakerkommunene i god tid før behandling av deltakerkommunenes 

økonomiplaner, og at Stavanger kommune i forkant har vært i dialog med deltakerkommunene 

v/ samarbeidsutvalget om justeringen. 

Dersom Krisesenteret har et merforbruk/mindreforbruk ved årets slutt skal Krisesenteret selv 

dekke inn inntil 3 % av nettodriftsramme, alternativt får de med seg udisponerte midler inntil 3 % 

av nettodriftsramme til neste år. Avvik utover dette skal avregnes og deltakerkommunene 

forplikter seg til å dekke inn det overskytende det påfølgende året. Deltakerkommunene vil få 

tilsendt faktura. Det fremlegges halvårlig regnskapsrapport for driften. 

12. Kontroll
Lovlighetskontroll kan skje etter reglene i kommuneloven § 28-1h, jf. § 59.

Vertskommunens kontrollutvalg har myndighet etter kommuneloven § 77, nr. 1, jf. § 28-1j. 

13. Oppsigelse
Hver av partene kan med 1 års varsel si opp sitt deltakerforhold i vertskommunesamarbeidet. 

Oppsigelsen skjer skriftlig, og gjelder fra den 1. i påfølgende måned. 

14. Mislighold
Hver av avtalepartene kan gjøre gjeldende misligholdsbeføyelser i samsvar med alminnelige 

kontraktsrettslige regler. 

15. Tilbakeføring av brukere
Ved avslutning av det administrative vertskommunesamarbeidet tilbakeføres brukerne til 
hjemkommunen, som hovedregel fra samme tidspunkt samarbeidet avsluttes, men partene avtaler 

dette nærmere i hver sak. Dersom brukernes opphold på Krisesenteret overstiger avtaleperioden, 

betales det en på forhånd avtalt pris pr. døgn inntil bruker tilbakeføres til hjemkommunen.  

16. Uenighet

Dersom det oppstår uenighet om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal uenigheten søkes 

avgjort av et forum bestående av rådmenn eller andre bemyndigede personer fra Stavanger 
kommune og XX kommune.

Dersom partene ikke oppnår enighet i forum som nevnt i forrige avsnitt, kan rettslige skritt tas. 

Stavanger tingrett er verneting for alle tvister i forbindelse med avtaleforholdet.
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17. Ikrafttredelse

Avtalen baserer seg på vedtak fattet i bystyret/kommunestyret i deltakerkommunene.

Avtalen trer i kraft 01.01.2014.

Dato Dato

Stavanger den  ……………. den

……………………... ……………………

Per Haarr
direktør

Vedlegg: Oversikt over representasjon i samarbeidsutvalget
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Vedlegg

Samarbeidende kommuner – Krisesenteret 

Representasjon i samarbeidsutvalget 

Representasjon pr. 01.07.2013

Sandnes: rådgiver Katarina Hovland vara: Birthe Holm
Jæren: kommunalsjef Jørn Kosmo (Hå) vara: 
Dalane: kommunalsjef Alf Kjølberg (Bjerkreim) vara: 
Ryfylke: kommunesjef Kristian Hausken (Hjelmeland) vara: Tom Jacob Bru
Nord-Jæren: vara:

Jæren Dalane Ryfylke Nord-Jæren

Egen 

representasjon

1 representant 1 representant 1 representant 1 representant

Stavanger Gjesdal Bjerkreim Forsand Sola

Sandnes Klepp Egersund Strand Randaberg

Hå Sokndal Hjelmeland Rennesøy

Time Lund Finnøy

Kvitsøy
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2013
Arkiv: :FA-U63, TI-&18
Arkivsaksnr.:
12/61
Journalpostløpenr.:
13/26043

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Seksjon økonomi
Dag Marcus Egaas
Rådgiver
51 46 80 78
dag.egaas@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
066/13 Formannskapet 23.10.2013

Kommunestyret 28.10.2013

Peking House -  skjenkebevilling for perioden 2012 - 2016
  
Sammendrag:
Søknad datert 19.08.2013 fra ØkonomiHuset på vegne av Peking – House AS v/ Min 
Ruan.
Som det fremgår er virksomheten omdannet til et aksjeselskap men konseptet skal 
være uendret. Det blir dog den forandring at ny stedfortreder må godkjennes.  

Saksgang:
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Rådmannens forslag til vedtak 01.10.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:                                                

Eigersund kommune godkjenner overdragelse av skjenkebevillingen fra Peking 
House v/ Min Ruan til aksjeselskapet Peking- House AS org.nr. 911 207 208, jfr. 
vedtak i i K-sak 053/12, om skjenkebevilling for perioden 2012 -2016.
Vedtaket er basert på og gis i tråd med kommunens alkoholpolitiske retningslinjer .   

Skjenketid for øl og vin opphører kl. 01.30.
Som skjenkestyrer godkjennes Min Ruan.
Som stedfortreder godkjennes Ou Hao Ruan.
Det forutsettes at det er utarbeidet et internkontrollsystem for etablissementet.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Vedtak datert 19.06.2012. vedrørende Peking House – fornyelse av skjenkebevilling 
for perioden 2012 – 2016.

Andre opplysninger / fakta i saken:
Søknaden har vært forelagt skatteetaten, politiet og NAV i tråd med vanlige rutiner. 
Her er ikke kommet merknader til søknaden.  

Saksbehandlers vurderinger:
Ettersom konseptet er uendret og her ikke foreligger kommentarer fra 
uttalelsesinstanser har heller ikke administrasjonen i kommunen noe å bemerke.
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Søknaden anbefales og en rår til at vedtak treffes i tråd med innstillingen.
Universell utforming:

Ivaretatt

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Alternative løsninger:
Søknaden imøtekommes ikke. 

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter

Nr Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel

1 I 02.01.2012
ØkonomiHuset Dalane 
AS

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Peking House

3 I 02.01.2012
ØkonomiHuset Dalane 
AS

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016, Peking House

2 U 02.02.2012 Politiet og NAV
Peking House -  fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016 - Uttalelse

5 I 08.02.2012 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling Peking House

6 I 28.02.2012 Rogaland politidistrikt
Uttalelse til søknad om fornyelse av 
skjenkebevilling - Peking House

7 U 19.06.2012
ØkonomiHuset Dalane 
AS

Peking House -  fornyelse av skjenkebevilling for 
perioden 2012 - 2016

8 I 19.08.2013
Økonomihuset Dalane 
AS

Søknad om overdragelse av salg- og 
skjenkebevilling - Peking House AS, Storgaten 
11

11 U 23.08.2013 Eigersund politistasjon
Uttalelse - søknad om skjenkebevilling - Peking 
AS

10 U 23.08.2013 Nav Egersund
Uttalelse - søknad om skjenkebevilling - Peking 
House AS

9 U 23.08.2013 Skatt Vest
Uttalelse - søknad om skjenkebevilling - Peking 
House AS

12 I 28.08.2013 Skatteetaten
Uttalelse i forbindelse med søknad om 
overdragelse av skjenkebevilling

13 I 30.08.2013 NAV Eigersund
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Peking 
House AS

14 I 06.09.2013 Eigersund politistasjon
Uttalelse - søknad om skjenkebevilling Peking 
House 2012 - 2016

Parter i saken:
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Saker til formannskapets møte 12.6.2013 
– som kun skal behandles / avgjøres i 
hovedutvalget 
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 01.10.2013
Arkiv: :FE-
Arkivsaksnr.:
13/1951
Journalpostløpenr.:
13/25603

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
067/13 Formannskapet 23.10.2013

Godkjenning av protokoll  fra formannskapets møte 
24.9.2013
  

Sammendrag:
Protokoll fra forrige møte i utvalget legges frem for godkjenning av utvalget.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Forslag til vedtak 01.10.2013:

Protokoll fra formannskapets møte den 24.9.2013  godkjennes.

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
302821 Protokollen -  formannskapet 24.9.2013.doc
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Utvalg: Formannskapet
Møtedato: 24.09.2013 Møtested: Grand Hotell
Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til:  15:05 
Sak – fra / til: 047/13 - 059/13

Følgende medlemmer møtte:
Leif Erik Egaas – H Arne Stapnes – H Svanhild F. Wetteland –Skåra – H
Odd Stangeland – AP Thusanee Lingeswaran - AP
Jon Aarsland – KrF

Følgende medlemmer hadde forfall:
Solveig Ege Tengesdal – KRF Ruth Evy Berglyd – SP Tor Inge Rake – V
Tommy Bjellås – FRP Unn Therese Omdal – AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Bente Skåra Gunvaldsen - KRF Tor Olaf Gya – SP Brit Kvassheim – V
Tom Harry Albertsen - FRP Frank Emil Moen - AP

Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er):

Følgende fra administrasjonen/andre møtte:
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef helse- og omsorg Nina Bolme Steinsholt, kommunalsjef 
økonomi Tore Oliversen, plansjef Dag Kjetil Helgevold

Merknader til møtet:
 Fra 1100 – 1130 var det orientering av Stavangerregionens Næringsforenings 

resssursgruppe i Dalane.

Leif Erik Egaas
Ordfører Leif Broch

Utvalgssekretær

EIGERSUND KOMMUNE
Formannskapet
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Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (11):

Arbeiderpartiet (3): Unn Therese Omdal, Odd Stangeland, Thusanee Lingeswaran 
Vara i rekkefølge:   Frank Emil Moen, Tor Dahle, Renate Tråsavik, Bjørn Reidar Berentsen,                          

                                      Roger Sæstad

Fremskrittspartiet (1): Tommy Bjellås
Vara i rekkefølge: Tom Harry Albertsen, Roald Eie, May Helen Hetland Ervik

Høyre (3):  Ordfører Leif Erik Egaas, Arne Stapnes, Svanhild F. Wetteland-Skåra
Vara i rekkefølge:  Bjørn Carlsen, Kjell Vidar Nygård, Astrid Hetland Robertson, 

Terje Jørgensen jr.

Kristelig Folkeparti (2): Jon Aarsland, Solveig Ege Tengesdal
Vara i rekkefølge:  Morten Haug, Bente Skåra Gunvaldsen, Alf Tore Sæstad, 

                                      Edmund Iversen

Senterparti (1): Ruth Evy Berglyd
Vara i rekkefølge:  Tor Olaf Gya, Halvor Thengs

Venstre (1): Tor Inge Rake 
Vara i rekkefølge: Brit L. Kvassheim. 

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel L

047/13 Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 24.9.2013

048/13 2014 - 2016 Bosetting av flyktninger

049/13 Søknad om deltagelse i Husbankens boligsosiale velferdsprogram

050/13 Kunstgressbaner - Brunnmyra, Hellvik og Helleland stadion

051/13 Egenbetalingssatser tjenester helse og omsorg

052/13 Økonomirapport  januar - august  2013

053/13 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 28.8.2013

054/13 Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD)

055/13 Tour des Fjords - Søknad om støtte

056/13 Veinavn innenfor reguleringsplan for Leidlandshagen

057/13 Retningslinjer for kommunale tilskudd på kultursektoren

058/13 2014 - Søknader om humanitære, sosiale og kulturelle midler

059/13 Referatsaker til formannskapets  møte 24.9.2013
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047/13:  Spørsmål/orienteringer i formannskapets møte 24.9.2013

Spørsmål/orienteringer i møtet 29.08.2013:

24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

 Arne Stapnes (H) viste til budsjettvedtak der administrasjonen skulle legge frem forslag om 
sentrumsnært bo- og servicesenter til dette formannskapsmøte og etterlyste fremdrift iom at 
saken ikke er på sakskartet.

Rådmannen orienterte om at saken er noe forsinket og kommer til neste formannskapsmøte 
i oktober.

 Odd Stangeland (AP) stilte spørsmål om strømuttak på Låvaberget i Vannbassengene. I 
forbindelse med et arrangement viste det seg at for å få ut strøm fra strømuttaket måtte 
strømmen skrus på for hele lysløypen. Videre om rådmannen kan vurdere toalettforholdene 
i området.

Rådmannen orienterte om at han ikke hadde fått endelig tilbakemelding fra 
administrasjonen, men at rådmannen i utgangspunktet er positiv. 

 Rådmannen orienterte om at kommunens pensjonsleverandør DnB har meddelt at de 
avslutter sitt pensjonstilbud for offentlig sektor. For kommunen innebærer dette at 
kommunen har tre muligheter; Opprette egen pensjonskasse, samarbeide med andre 
offentlig (kommunale) pensjonskasser eller inngå avtale med KLP (som nå har monopol på 
denne tjenesten).

Rådmannen fremmet følgende forslag:
”Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å avslutte kommunens engasjement med DnB 
før 2014 dersom kommunen får et bedre tilbud jf. de tre ulike alternativene som finnes.
Opprette egen pensjonskasse, samarbeide med andre offentlig (kommunale) 
pensjonskasser eller inngå avtale med KLP.”

Votering:
Rådmannens forslag om pensjonsfullmakt enstemmig vedtatt. 

FS-047/13 Vedtak:

Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å avslutte kommunens engasjement med DnB 
før 2014 dersom kommunen får et bedre tilbud jf. de tre ulike alternativene som finnes. 
Opprette egen pensjonskasse, samarbeide med andre offentlig (kommunale) 
pensjonskasser eller inngå avtale med KLP.

Enstemmig vedtatt. 
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048/13: 2014 - 2016 Bosetting av flyktninger

Rådmannens forslag til vedtak 23.08.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune ser det ikke som mulig å ta imot flere flyktninger i 2013 enn det antall 
som tidligere er vedtatt.

Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i 2014.  I dette tall inngår inntil 5 enslige 
mindreårige, avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket.

Eigersund kommune bosetter i alt 20 flyktninger hvert av årene 2015 og 2016.  Også disse 
årene inngår inntil 5 enslige mindreårige – avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket – i antallet.

Eventuelle personer på familieinnvandring kommer alle årene i tillegg til vedtatte 
bosettingstall.

18.09.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
Edmund Iversen (bru) foreslo:

”Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling.”

Votering:
Iversens forslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

BRU-023/13 Vedtak:

Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling som lyder slik:

Eigersund kommune ser det ikke som mulig å ta imot flere flyktninger i 2013 enn det 
antall som tidligere er vedtatt.

Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i 2014.  I dette tall inngår inntil 5 enslige 
mindreårige, avhengig av tilgjengelig plass i tiltaket.

Eigersund kommune bosetter i alt 20 flyktninger hvert av årene 2015 og 2016.  Også 
disse årene inngår inntil 5 enslige mindreårige – avhengig av tilgjengelig plass i 
tiltaket – i antallet.

Eventuelle personer på familieinnvandring kommer alle årene i tillegg til vedtatte 
bosettingstall.

Vedtaket er enstemmig.

24.09.2013 Formannskapet

 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalg.
---- o ----
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Møtebehandling:

Fellesforlag fra Brit L. Kvassheim og Frank Emil Moen (AP):
”Eigersund kommune mener det er svært viktig at flyktninger med positivt vedtak 
bosettes så raskt som mulig. Kommunen følger anmodningen til IMDi om å ta i 
mot 35 flyktninger i hver av årene 2014, 2015 og 2016. 

Det forutsettes at tilført integreringstilskudd benyttes til å dimensjonerer 
tjenestene som leveres av flyktningetjenesten, voksenopplæringssenteret og 
andre kommunale tjenester til å håndtere et slik bosetting.

Kommunen ser av praktiske årsaker for øvrig seg ikke i stand til å bosette 
ytterligere flyktninger utover de 35 som allerede er vedtatt.”

Votering:
Fellesforslaget vedtatt med 6 mot 5 stemmer for rådmannens innstilling. (H + SP + FrP)

FS-048/13 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Eigersund kommune mener det er svært viktig at flyktninger med positivt vedtak 
bosettes så raskt som mulig. Kommunen følger anmodningen til IMDi om å ta i 
mot 35 flyktninger i hver av årene 2014, 2015 og 2016. 

Det forutsettes at tilført integreringstilskudd benyttes til å dimensjonerer 
tjenestene som leveres av flyktningetjenesten, voksenopplæringssenteret og 
andre kommunale tjenester til å håndtere et slik bosetting.

Kommunen ser av praktiske årsaker for øvrig seg ikke i stand til å bosette 
ytterligere flyktninger utover de 35 som allerede er vedtatt.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

049/13: Søknad om deltagelse i Husbankens boligsosiale 
velferdsprogram 

Rådmannens forslag til vedtak 27.08.2013:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Eigersund kommune søker om deltakelse i Boligsosialt Velferdsprogram.

18.09.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
JON AARSLAND (KRF) foreslo:

”Felles brukerutvalg ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke 
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livskvaliteten til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen idag har et 
for dårlig tilbud til brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi 
gjennom dette programmet vil få en mer målrettet måte å løse.”

Votering:
Aarslands forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

BRU-024/13 Vedtak:

Felles brukerutvalg ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke 
livskvaliteten til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen i dag har et 
for dårlig tilbud til brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi 
gjennom dette programmet vil få en mer målrettet måte å løse.

Vedtaket er enstemmig.

24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalg.
---- o ----

Jon Aarsland (KRF) foreslo:
”Kommunestyret ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke livskvaliteten 
til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen idag har et for dårlig tilbud til 
brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi gjennom dette programmet 
vil få en mer målrettet måte å løse.”

Votering:
Aarslands forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

FS-049/13 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Kommunestyret ser det som særs viktig at Eigersund kommune blir tatt med i 
husbankens boligsosiale velferdsprogram. Vi ser dette som en mulighet å kunne gi 
brukere med store hjelpebehov et bedre tilbud, noe som igjen vil kunne øke livskvaliteten 
til flere utsatte grupper. Samtidig erkjenner vi at kommunen i dag har et for dårlig tilbud til 
brukere med store behov. Dette er en stor utfordring, som vi gjennom dette programmet 
vil få en mer målrettet måte å løse.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.
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050/13: Kunstgressbaner - Brunnmyra, Hellvik og Helleland stadion

Rådmannens forslag til vedtak 29.08.2013:
Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Hellvik IL gis anledning til etablering av kunstgressbane (7’bane) etter samme 
betingelser som gitt for Helleland IL. 

2. Banen etableres i tilknytning til skolen.

Rådmannen gis fullmakt til den videre håndtering av denne saken.

24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

Arne Stapnes (H) foreslo følgende (Fellesforslag fra AP + H):
Formannskapet innstiller til Kommunestyret:
”Hellvik IL gis anledning til etablering av kunstgressbane på hovedbanen i tråd med 
innsendt søknad og budsjett (11’bane). 

I avtalen innarbeides det et vilkår om at Hellvik IL hefter for eventuelle overskridelser.

Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.”

Tor Olav Gya foreslo følgende tillegg:
”Kommunen tar kontakt med Helleland IL for å se på mulighetene for en 11’bane på 
Helleland.”

Votering:
Fellesforslag med Gyas tillegg enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannen innstilling.

FS-050/13 Vedtak:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:

1. Hellvik IL gis anledning til etablering av kunstgressbane på hovedbanen i tråd med 
innsendt søknad og budsjett (11’bane).  

2. I avtalen innarbeides det et vilkår om at Hellvik IL hefter for eventuelle overskridelser.

3. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken.

4. Rådmannen tar kontakt med Helleland IL for å se på mulighetene for en 11’bane på 
Helleland.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. .
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051/13: Egenbetalingssatser tjenester helse og omsorg

Rådmannens forslag til vedtak 20.08.2013:

1. For installering av kommunal og privat trygghetsalarm tas det et engangsbeløp på kr. 
375,- Beløpet blir årlig justert i forhold til prisvekst. 

2. Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 155,- pr dag. Beløpet blir årlig justert i forhold 
til prisvekst.

3. Alle som mottar praktisk bistand betaler egenandel i forhold til vedtatte 
betalingssatser. 

4. Nye betalingssatser /-ordninger jf punkt 1, 2 og 3 trer i kraft fra 01.01.2014.

18.09.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

BRU-022/13 Vedtak:

1. For installering av kommunal og privat trygghetsalarm tas det et engangsbeløp på kr. 
375,- Beløpet blir årlig justert i forhold til prisvekst. 

2. Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 155,- pr dag. Beløpet blir årlig justert i forhold 
til prisvekst.

3. Alle som mottar praktisk bistand betaler egenandel i forhold til vedtatte 
betalingssatser. 

4. Nye betalingssatser /-ordninger jf punkt 1, 2 og 3 trer i kraft fra 01.01.2014.

Vedtaket er enstemmig.

24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalg.
---- o ----

Tom Harry Albertsen (FrP) foreslo følgende:
”Punkt 2 endres slik: Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 92,- pr dag. Beløpet blir 
årlig justert i forhold til prisvekst.”

Votering:
Rådmannens forslag punkt 1 enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag punkt 2 vedtatt med 10 mot 1 stemme for Albertsens forslag. (FrP).
Rådmannens forslag punkt 3 vedtatt med 10 mot 1 stemme (V).
Rådmannens forslag punkt 4 vedtatt.
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FS-051/13 Vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. For installering av kommunal og privat trygghetsalarm tas det et engangsbeløp på kr. 
375,- Beløpet blir årlig justert i forhold til prisvekst. 

2. Dagopphold på Kjerjaneset settes til kr. 155,- pr dag. Beløpet blir årlig justert i 
forhold til prisvekst.

3. Alle som mottar praktisk bistand betaler egenandel i forhold til vedtatte 
betalingssatser. 

4. Nye betalingssatser /-ordninger jf punkt 1, 2 og 3 trer i kraft fra 01.01.2014.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

052/13: Økonomirapport  januar - august  2013

Rådmannens forslag til vedtak 26.08.2013:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:
1. Til neste økonomirapport arbeides det for å øke driftsbudsjettet for 

flyktningetjenesten. Dette i forbindelse med mottak av 35 flyktninger i 2013. 
2. Den økonomiske rammen til HO – flyktningetjenesten – økes med 1.200.000 kroner 

for 2013. 
3. Økte lønnsutgifter ved barnevernet – knyttet opp mot 2 nye stillinger – økes med 

1.000.000 kroner i 2013.
4. Budsjettert integreringstilskudd økes med 1.240.000 kroner.
5. Øremerkede midler knyttet opp mot barnevernet (nye stillinger) økes med 950.000 

kroner for 2013.
6. Budsjettert avsetning til Driftsfondet reduseres med 10.000 kroner – til 40.000 kroner.
7. Investeringsprosjektet P1656 Avløp – renovering Fotland – Tengs tilføres 2.000.000 

kroner. Finansieres ved en reduksjon på 1.850.000 kroner på P1605 Sanering 
vannledning og 150.000 kroner på P1647 Tiltak vannledningsnettet.

8. Investeringsprosjektet P1822 Brannteknisk oppgradering Rådhuset tilføres 300.000 
kroner. Finansieres ved en reduksjon på 300.000 kroner på P1215 Modulbygg 
Husabø-skolene.

9. Rådmannen får fullmakt til å omdisponere midler som ikke brukes til kjøp av 
næringsarealer på Svanavågen og / eller Eigestad. Midlene kan brukes til andre 
lignende prosjekter hvor Eigersund kommune andel / bidrag skal øremerkes 
infrastruktur for å stimulere til næringsutbygging. Det er totalt avsatt 15 millioner 
kroner til dette (3 millioner kroner på Svanavågveien).

24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

Frank Emil Moen (AP) fremmet følgende forslag (fellesforslag AP+H):
”Punkt 9 endres slik: Rådmannen får fullmakt til å omdisponere midler som det 
eventuelt ikke er nødvendig å bruke til kjøp av næringsarealer på Svanavågen og / 
eller Eigestad. Midlene kan brukes til andre lignende prosjekter hvor Eigersund 
kommune andel / bidrag skal øremerkes infrastruktur for å stimulere til 
næringsutbygging. Det er totalt avsatt 15 millioner kroner til dette (3 millioner kroner på 
Svanavågveien).”
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Tor-Olav Gya (SP) foreslo følgende:
”Punkt 9 endres slik: Rådmannen får fullmakt til å omdisponere midler som ikke brukes 
til kjøp av næringsarealer i Svanavågen. Midlene kan brukes til andre lignende 
prosjekter hvor Eigersund kommune andel / bidrag skal øremerkes infrastruktur for å 
stimulere til næringsutbygging. Det er totalt avsatt 3 millioner kroner til dette.”

Votering:
Rådmannens innstilling punkt 1-8 enstemmig vedtatt. 
Rådmannens innstilling punkt 9 falt enstemmig.  
Moes flertallsforslag vedtatt med 9 mot 2 stemmer for Gyas forslag. (SP+FrP)

FS-052/13 Vedtak:

Formannskapet innstiller til Kommunestyret:
1. Til neste økonomirapport arbeides det for å øke driftsbudsjettet for flyktningetjenesten. 

Dette i forbindelse med mottak av 35 flyktninger i 2013. 
2. Den økonomiske rammen til HO – flyktningetjenesten – økes med 1.200.000 kroner for 

2013. 
3. Økte lønnsutgifter ved barnevernet – knyttet opp mot 2 nye stillinger – økes med 

1.000.000 kroner i 2013.
4. Budsjettert integreringstilskudd økes med 1.240.000 kroner.
5. Øremerkede midler knyttet opp mot barnevernet (nye stillinger) økes med 950.000 

kroner for 2013.
6. Budsjettert avsetning til Driftsfondet reduseres med 10.000 kroner – til 40.000 kroner.
7. Investeringsprosjektet P1656 Avløp – renovering Fotland – Tengs tilføres 2.000.000 

kroner. Finansieres ved en reduksjon på 1.850.000 kroner på P1605 Sanering 
vannledning og 150.000 kroner på P1647 Tiltak vannledningsnettet.

8. Investeringsprosjektet P1822 Brannteknisk oppgradering Rådhuset tilføres 300.000 
kroner. Finansieres ved en reduksjon på 300.000 kroner på P1215 Modulbygg Husabø-
skolene.

9. Rådmannen får fullmakt til å omdisponere midler som det eventuelt ikke er nødvendig å 
bruke til kjøp av næringsarealer på Svanavågen og / eller Eigestad. Midlene kan brukes 
til andre lignende prosjekter hvor Eigersund kommune andel / bidrag skal 
øremerkes infrastruktur for å stimulere til næringsutbygging. Det er totalt avsatt 15 
millioner kroner til dette (3 millioner kroner på Svanavågveien).”

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

053/13: Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 
28.8.2013

Forslag til vedtak 29.08.2013:

Protokoll fra formannskapets møte den 28.8.2013 godkjennes.

24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Protokollen enstemmig godkjent.
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FS-053/13 Vedtak:

Protokoll fra formannskapets møte den 28.8.2013 godkjennes.

Vedtaket er enstemmig.

054/13: Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD)

Rådmannens forslag til vedtak 09.09.2013:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD) avvikles når prosjektperioden er ferdig, 
dvs. fra 01.05.2014.

2. Ansatte i OBD jobber aktivt mot kommunene for å overføre kompetanse og 
oppfølging av aktuelle brukere

18.09.2013 Felles brukerutvalg

Møtebehandling:
JON AARSLAND (KRF) foreslo:

”Felles brukerutvalg beklager at et godt tiltak innenfor rusomsorg legges ned i sin 
nåværende form, det har vært et godt samarbeidstiltak. Felles brukerutvalg mener at 
det må sikres ressurser til rusomsorg tilsvarende det som kommunen i dag bruker 
gjennom Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD).”

Votering:
Aarslands forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

BRU-029/13 Vedtak:

Felles brukerutvalg beklager at et godt tiltak innenfor rusomsorg legges ned i sin 
nåværende form, det har vært et godt samarbeidstiltak. Felles brukerutvalg mener at 
det må sikres ressurser til rusomsorg tilsvarende det som kommunen i dag bruker 
gjennom Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD).

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.

24.09.2013 Formannskapet

 Nytt dokument i saken: Behandling og vedtak fra felles brukerutvalg.
---- o ----

Møtebehandling:

Jon Aarsland (KRF) foreslo slikt tillegg:
”Formannskapet beklager at et godt tiltak innenfor rusomsorg legges ned i sin 
nåværende form, det har vært et godt samarbeidstiltak. Formannskapet mener at det må 
sikres ressurser til rusomsorg tilsvarende det som kommunen i dag bruker gjennom 
Oppsøkende Behandlingsteam Dalane (OBD).”
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Odd Stangeland (AP) fremmet følgende forslag (fellesforslag AP+H).
”Saken sendes tilbake til administrasjonen og fremmes igjen med oversikt over hvordan 
kommunen vil ivareta tilbudet som faller bort gjennom nedleggelse av OBD.”

Votering:
Stangelands fellesforslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.
Aarslands tillegg kom dermed ikke til votering.

FS-054/13 Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen og fremmes igjen med oversikt over hvordan 
kommunen vil ivareta tilbudet som faller bort gjennom nedleggelse av OBD.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

055/13: Tour des Fjords - Søknad om støtte

Rådmannens forslag til vedtak 09.09.2013:

Eigersund kommune støtter ikke Tour des Fjords økonomisk med kr. 100.000,-

24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

Ordføreren foreslo følgende:
”Eigersund kommune støtter Tour des Fjords økonomisk med kr. 50.000,-. Inndekning 
vises i neste økonomirapport.”

Votering:
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling.

FS-055/13 Vedtak:

Eigersund kommune støtter Tour des Fjords økonomisk med kr. 50.000,-.  
Inndekning vises i neste økonomirapport.

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

056/13: Veinavn innenfor reguleringsplan for Leidlandshagen

Rådmannens forslag til vedtak 06.09.2013:

Vei 1 vist med grønt på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Lasteinveien.
Vei 2 vist med blått på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Potteriveien.
Vei 3 vist med gult på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Krukkeveien.
Vei 4 vist med rødt på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Terrakottaveien.

Vedtaket er gjort med hjemmel i matrikkelforskriftens § 51 1. ledd, jfr. delegasjonsvedtak i 
kommunestyret den 22/4-2013.
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Skrivemåten av veinavnene tas opp til ny vurdering dersom Stedsnavntjenesten skulle ha 
innvendinger mot disse.

24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-056/13 Vedtak:

Vei 1 vist med grønt på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Lasteinveien.
Vei 2 vist med blått på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Potteriveien.
Vei 3 vist med gult på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Krukkeveien.
Vei 4 vist med rødt på vedlagte kart datert 06.09.2013 gis navnet Terrakottaveien.

Vedtaket er gjort med hjemmel i matrikkelforskriftens § 51 1. ledd, jfr. delegasjonsvedtak 
i kommunestyret den 22/4-2013.

Skrivemåten av veinavnene tas opp til ny vurdering dersom Stedsnavntjenesten skulle 
ha innvendinger mot disse.

Enstemmig vedtatt.

057/13: Retningslinjer for kommunale tilskudd på kultursektoren

Rådmannens forslag til vedtak 09.09.2013:

Kriteriene for pkt. 11 INNSATSPREMIE blir vedtatt med de justeringer som vist i saken

24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

 Brit L. Kvassheim (V) trådte ut da hun som tidligere saksbehandler for saken er inhabil jf. kl. 
§ 40 nr. 3. Formannskapet var 10 under behandling av saken.

--- o ----

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-057/13 Vedtak:

Kriteriene for pkt. 11 INNSATSPREMIE blir vedtatt med de justeringer som vist i saken

Enstemmig vedtatt. 
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058/13: 2014 - Søknader om humanitære, sosiale og kulturelle 
midler

Rådmannens forslag til vedtak 09.09.2013:
Eigersund kommune støtter ikke Egersund musikkorps med kr. 50.000,- for avvikling av 
nyttårskonsert.

24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

FS-058/13 Vedtak:

Eigersund kommune støtter ikke Egersund musikkorps med kr. 50.000,- for avvikling av 
nyttårskonsert.

Enstemmig vedtatt. 

059/13: Referatsaker til formannskapets  møte 24.9.2013

Referatsaker som legges frem for utvalget 09.09.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/22386 I 15.08.2013
Kystverket 
hovedkontoret

Utsatt iverksetting av vedtak 
- forvaltning av havnekapital

2 13/23067 X 28.08.2013 Leif E. Broch

Tilbakemelding knyttet opp 
mot spørsmål om 
eiendomsskatt i Vernesone 
1

24.09.2013 Formannskapet

Møtebehandling:

Votering:

FS-059/13 Vedtak:

Det ble ikke fattet vedtak i saken.
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.09.2013
Arkiv: :FA-L32
Arkivsaksnr.:
13/1894
Journalpostløpenr.:
13/24780

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Teknisk avdeling
Seksjon kart og oppmåling
Johnny Monsen
Oppmålingssjef
51 46 83 17
johnny.monsen@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
068/13 Formannskapet 23.10.2013

Prinsipper for valg av adressenavn
  

Sammendrag:
Formannskapet vedtok i møte den 12.06.2013 at det skulle fremmes en sak om valg av 
veinavn. Denne saken tar for seg slike prinsipper.

Saksgang:
Saken behandles i formannskapet.

Rådmannens forslag til vedtak 25.09.2013:
Ved valg av adressenavn skal følgende prinsipper legges til grunn:

1. Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering.
2. Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen.
3. Navnet bør passe på stedet.
4. Navnet bør ikke virke støtende eller komisk.
5. Navnene bør være varierte.
6. Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale.
7. Navn på nålevende personer bør ikke brukes i adressenavn.
8. Kategorinavn (konsentrasjon av betydningsgrupper) kan brukes når det er 

formålstjenlig, men bør ikke overdrives.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Formannskapet fattet den 12.06.2013 slikt vedtak:
"Det fremmes en sak om valg av veinavn der spesielt prinsippene om bruk av personnavn 
omhandles."

Andre opplysninger / fakta i saken:
Matrikkelforskriften definerer adressenavn som ”navn på gate, vei, sti, plass eller område, 
brukt som en del av den offisielle adressen” og veiadresse som ”adresse i form av et 
adressenavn og et adressenummer”.
I dagligtale benyttes ofte veinavn synonymt med adressenavn.

Saksbehandlers vurderinger:

1. Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering.
Av praktiske grunner er det viktig å unngå at samme navn blir brukt om mer enn en 
adresseparsell i kommunen. Før et nytt navn blir vedtatt, må en se til at det ikke kan 
forveksles med eksisterende navn i kommunen eller i tilstøtende områder i 
nabokommunene. En bør begrense bruken av navn med samme forledd, som 
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Bergsveien og Bergsbakken. Slike navn bør i tilfelle plasseres i tilknytning til 
hverandre.

2. Navnet bør bygge på og føre videre den lokale navnetradisjonen.
At en bygger på den lokale navnetradisjonen, vil si at en prøver å føre videre lokale, 
tradisjonelle stedsnavn i adressetildelingen. Slik bidrar en til å bevare stedsnavn som 
kanskje ellers ville gått ut av bruk. Navna kan brukes direkte eller med tillegg av et 
ord for vei.
Forutsetningen for å bruke slike navn er at den veien eller det området som skal ha 
navn, ligger på eller like ved stedet som har navnet fra før.

3. Navnet bør passe på stedet.
At et navn passer på stedet, betyr at det uttrykker særdrag ved adresseparsellen eller 
området rundt. Ved siden av ord som vei, gate, sti osv. kan en også bruke ord som 
karakteriserer terrenget der veien ligger, som bakke, haug, slette, li, voll osv. 
Tradisjonelle stedsnavn har vanligvis bakgrunn i lokale natur- og kulturforhold, og de 
har derfor en naturlig tilknytning til stedet.

4. Navnet bør ikke virke støtende eller komisk.
Når en lager nye navn, må en tenke på de som skal bo i området. Derfor bør en ikke 
velge navn som kan virke støtende eller komiske. Det vil likevel ikke si at en skal 
unngå tradisjonelle navn i området selv om de kan gi negative assosiasjoner for folk
som ikke kjenner til det lokale navnetilfanget og dialekten.

5. Navnene bør være varierte.
En bør legge vekt på variasjon og mangfold i navngivingen. Det kan gjøres ved å 
bruke ulike etterledd (se punkt 2 og 3), men også ved å bruke tradisjonelle stedsnavn 
eller ord fra lokale kultur- eller næringsforhold i adressenavnene.

6. Navnet bør være lett å skrive, lese og uttale.
Adressenavn skal hjelpe oss å finne fram dit vi skal. Når en skal velge navn, bør en 
derfor legge vekt på at at navnet er lett å oppfatte, skrive og uttale. En kort 
sammensetning er som regel bedre enn en lang.

7. Navn på nålevende personer bør ikke brukes i adressenavn.
Grunnen til det er at omdømmet til en person kan endre seg over tid. Det bør gå 
minst fem til ti år fra en person er død, til en velger å ta i bruk vedkommendes navn 
som en del av et adressenavn.
I Eigersund er personnavn tradisjonelt brukt i sentrum. Senere er personnavn brukt 
også andre steder, da gjerne på et sted som personen har en spesiell tilknytning til.

8. Kategorinavn (konsentrasjon av betydningsgrupper) kan brukes når det er formålstjenlig, 
men bør ikke overdrives.

Ett problem er at mange byggefelt ligger i områder hvor det er få opprinnelige navn 
som det er naturlig å trekke inn. Det er vanlig å bruke kategori/-gruppenavn i slike 
tilfeller, for eksempel plante- eller dyrenavn. Dersom en velger å bruke slike navn, bør 
en velge betydningsgrupper som har lokal tilknytning til stedet

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen økonomiske konsekvenser.

Driftsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum
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Investeringsmessige forhold Inneværende 
år

Neste år År 3

Sum

~ o ~

Alternative løsninger:
Vedta andre prinsipper enn de foreslåtte.

~ o ~

Dokumenter - vedlagt saken:

Parter i saken:
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato:  23.09.2013
Arkiv: :FE-033, TI-&17
Arkivsaksnr.:
07/3635
Journalpostløpenr.:
13/19899

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Randi Haugstad
Politisk sekretær
51 46 80 24
randi.haugstad@eigersund.kommune.no

      

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
035/13 Felles brukerutvalg 16.10.2013
234/13 Planteknisk utvalg 22.10.2013
069/13 Formannskapet 23.10.2013

Møteplan for 2014
Sekretariatet legger frem en samlet møteplan for Felles brukerutvalg, Planteknisk utvalg,  
Formannskapet, Kommunestyret, Hovedarbeidsmiljøutvalget og Administrasjonsutvalget.
Havnestyrets møter legges frem etter at møtedatoene er godkjent på havnestyrets møte, det 
samme gjelder Kontrollutvalgets møter.

Sammendrag:
Det enkelte utvalg vedtar sin møteplan, med unntak av formannskapet som også vedtar 
møteplan for kommunestyret. 

Saksgang:
Behandles i de ulike utvalgene.

Forslag til vedtak 23.09.2013:

Møteplan for 2014 vedtas som foreslått i saksforelegget.

Eventuell tidligere politisk behandling:
Ingen.

Andre opplysninger / fakta i saken:

Sekretariatet legger frem en samlet møteplan for alle utvalg for 2014.

Havnestyrets møter legges frem etter at møtedatoene er gjennomgått på havnestyrets møte. 

Kontrollutvalget vil også gå gjennom datoene for sine møter, sett opp mot sekretariatets 
foreslåtte datoer.
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Møtedatoer for 2014:

Vår Høst Merknad
Kommunestyret 17.2, 24.3, 22.4, 

17.6
29.9, 27.10, 15.12

Formannskapet 22.1, 12.2, 19.3, 9.4, 
7.5, 11.6

27.8, 24.9, 22.10,
19.11, 26.11, 11.121

1 Merk dag

Planteknisk utvalg 21.1, 11.2, 18.3, 8.4, 
6.5, 27.5, 10.6

26.8, 23.9, 21.10,
18.11,11.12

Administrasjonsutvalget 17.3, 2.6 13.10, 10.11
Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.3, 2.6 13.10, 10.11
Felles brukerutvalg 5.2, 12.3, 30.4, 4.6 17.9, 15.10, 12.11, 3.12
Barn og unges komm.styre 31.3
Andre hendelser Vinterferie: uke 9

Påske: uke 16-17 Høstferie: Uke 41

På grunn av økonomirapportering og budsjettprosessen der det har blitt viktigere å se 
møtene i sammenheng, legger nå sekretariatet frem et samlet forslag til møteplan for alle 
utvalgene.

Møteplanen er vurdert opp i mot følgende forhold:
 Regnskapsavslutning, fristen er 15. februar.
 Økonomirapportering.
 Vinterferie, uke 9.
 Helligdager, spesielt påsken. Det er også lagt opp til færrest mulig møter når det 

gjelder uken etter pga utsending/muligheter for forberedelser for representantene.
 Høstferie, uke 41.
 Ressurser i sekretariatet; utsending, møtesekretær og bruk av formannskapssalen.

Møtefrekvens.
Det er lagt opp til noenlunde lik møtefrekvens i 2014 for utvalgene, vurdert opp i mot årets 
møtefrekvens. For Planteknisk utvalg og Felles brukerutvalg ble det imidlertid lagt inn ekstra 
møter i mai i 2013, og dette konseptet videreføres også i 2014.

Da vi samkjører vår møteplan med fylkets møteplan, velger vi å ikke utarbeide plan for 2015.

Kommunestyremøter.
Møteplanen for 2014 inneholder ett ekstra kommunestyre møte på våren. 
Da det ble vedtatt ny politisk struktur fra november 2011, med kun to hovedutvalg, vil disse 
ha sine møter i uken før kommunestyremøtene.

Det er lagt inn 7 møter (4 vår og 3 høst) i 2014, med det er budsjettert med midler til totalt 8 
kommunestyremøter. Dette gir ordføreren en handlefrihet til evt. å sette et møte ved behov.
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Planteknisk utvalgs møter.
Planteknisk utvalgs møter ble satt opp med et ekstra møte i mai i fjor (28.5) på grunn av stor 
saksmengde i dette aktuelle tidsrommet. Dette var svært nyttig og videreføres i 2014. Ellers 
samme frekvens som for året 2013.

Felles brukerutvalg.
Det ble satt opp et ekstra møte i mai i 2013 (08.05), dvs. at det ble 4 møter vår og 4 møter 
høsten 2013. Dette videreføres i 2014. Her kan en også innkalle til ekstraordinært møte 
dersom det er saker som krever behandling av utvalget.

Havnestyret.
Havnestyrets møter samkjøres med formannskapets møter.
Havnestyret skal godkjenne sin egen møteplan.

Kontrollutvalget.
Kontrollutvalget går gjennom sekretariatets foreslåtte møtedatoer. Kontrollutvalget 
godkjenner sin egen møteplan for 2014 i første ordinære møte.

Budsjettprosessen.
Til rådmannens budsjettpresentasjon, månedsskiftet oktober/november 2014, legges det opp 
til at alle utvalgene inviteres og at presentasjonen foregår som vanlig. 

NB ! Det er ikke ordinært formannskapsmøte samme dag som rådmannens 
budsjettpresentasjon. 

Behandling av budsjettet vil forgå som i år, ved at alle utvalgene vil behandle budsjettet før 
formannskapets 1. budsjettbehandlingsmøte 19. november. Dersom formannskapet ikke 
avgir en flertallsinnstilling på dette møtet, må formannskapet møtes den 26. november for å 
vedta en flertallsinnstilling. Møtet 26.november blir avlyst dersom det foreligger en 
flertallsinnstilling på møtet den 19.november. 
Deretter vil budsjettet ligge ute til offentlig ettersyn i minst 14 dager jf. kommunelovens 
§§ 44-4 og 45-3.

Det forutsettes at kommunestyrets budsjettbehandling avsluttes i tråd med tidligere 
tradisjoner, samt utdeling av innsatspremier med mer.

Administrasjonsutvalget.
Administrasjonsutvalget har samme antall møter i 2014 som i 2013, dvs. 2 møter hvert 
halvår. Nytt i 2014 er at møtedagen er flyttet til mandag.

Hovedarbeidsmiljøutvalget.
Hovedarbeidsmiljøutvalget har samme antall møter i 2014 som arbeidsmiljøutvalget hadde i 
2013, dvs. 2 møter hvert halvår. Utvalget har fra 2014 blitt et hovedutvalg for tre 
underarbeidsmiljøutvalg (teknisk avdeling/kultur- og oppvekst/helse- og omsorg). Disse 
underutvalgene skal rapportere til hovedutvalget.

 

Side 209 av 218



4

Fylkets møter.
Det er tatt hensyn til fylkets møter (fylkestinget, fylkesutvalget m.m) så langt det har latt seg 
gjøre. 

Saksbehandlers vurderinger:

Universell utforming:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Foreslått møteplan gjenspeiles i rådmannens budsjettforslag. Endringer av møteplanen får 
ingen økonomiske konsekvenser ut i fra samlet møtegodtgjørelse for det enkelte møte i og 
med at godtgjørelsen nå utbetales pr. møte – avhengig av kategori. 

---- o ----

Alternative løsninger:
Møteplan for (utvalg) endres ved at:

---- o ----

Dokumenter - vedlagt saken:
Dok.nr Tittel på vedlegg
301640 Møtekalender 2014.doc
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Møteplan for 2014

.2013

Januar 2014
 Ma Ti On To Fr Lø Sø
        1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 31

Februar 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
 5                  1  2
 6   3  4  5  6  7  8  9
 7 10 11 12 13 14 15 16
 8 17 18 19 20 21 22 23
 9 24 25 26 27 28

Mars 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
 9                  1  2
10   3  4  5  6  7  8  9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31

April 2014
 Ma Ti On To Fr Lø Sø
     1  2  3  4  5  6
  7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30

Mai 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
18            1  2  3  4
19   5  6  7  8  9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21  19 20 21 22 23 24 25
22  26 27 28 29 30 31

Juni 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
22                     1
23 02 3  4  5  6  7  8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26  23 24 25 26 27 28 29
27  30

Juli 2014
 Ma Ti On To Fr Lø Sø
     1  2  3  4  5  6
  7  8  9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18 19 20
 21 22 23 24 25 26 27
 28 29 30 31

August 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
31               1  2  3
32   4  5  6  7  8  9 10
33  11 12 13 14 15 16 17
34  18 19 20 21 22 23 24
35  25 26 27 28 29 30 31

September 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
36   1  2  3  4  5  6  7
37   8  9 10 11 12 13 14
38  15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30

Oktober 2014
 Ma Ti On To Fr Lø Sø
        1  2  3  4  5
  6  7  8  9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

November 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
44                  1  2
45   3  4  5  6  7  8  9
46 10 11 12 13 14 15 16
47  17 18 19 20 21 22 23
48  24 25 26 27 28 29 30

Desember 2014
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
49   1  2  3  4  5  6  7
50   8  9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52  22 23 24 25 26 27 28
 1  29 30 31

Kommunestyret – Formannskap – Planteknisk utvalg – Administrasjonsutvalget – Felles brukerutvalg –
Arbeidsmiljøutv  alget- – Havnestyret - Kontrollutvalget – Barn- og unges kommunestyre

Frist for levering av alle sakene: Se tabell side 2
Merk at dette er frister for klargjøring for trykking/publisering, noe som krever 
at sakene skal være ferdig behandlet/godkjent ved levering til sekretariatet.

Kommunens møtekalender blir fortløpende oppdatert på våre nettsider: 
http://tinyurl.com/cfg3und
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Eigersund kommune – Saksframlegg politisk sak
Dato: 25.09.2013
Arkiv: :FE-033
Arkivsaksnr.:
13/1950
Journalpostløpenr.:
13/25602

Avdeling:
Enhet:
Saksbehandler:
Stilling:
Telefon:
E-post:

Sentraladministrasjonen
Politisk sekretariat
Målfrid Espeland
Politisk sekretær
51 46 80 25
maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no

    

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato
070/13 Formannskapet 23.10.2013

Referatsaker til formannskapets møte 23.10.2013
  

Sammendrag:
Kopi av ulike skriv/meldinger som utvalget skal orienteres om. 
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer.

Saksgang:
Avgjøres av utvalget.

Referatsaker som legges frem for utvalget 25.09.2013:

Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen.

Nr Dok.ID Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 13/26298 X 03.10.2013
Framdriftsplan 
Hestnesutbyggingen

2 13/26600 X 07.10.2013
Orientering om status 
flerbrukshall på Lagård

Vedlegg:
Dok.nr Tittel på vedlegg
303187 Framdriftsplan Hestnesutbyggingen
303270 Framdriftsplan Hestnes utbygging 01102013.xls
303322 Kart framdriftsplan Hestnesutbyggingen.pdf
303721 Orientering om status flerbrukshall på Lagård
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Besøksadresse: Nytorvet 9, 4370 Egersund / Lerviksgården 2 et. Telefon: 51 46 80 00
Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4379 EGERSUND Telefaks: 51 49 10 38
E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: www.eigersund.kommune.no Org.nr.: 944 496 394

Internt notat
  

  

Framdriftsplan Hestnesutbyggingen

Vår ref.: 13/26298 / 13/497 / FA-L81, TI-&40 Dato: 03.10.2013

Saksbehandler: Åshild Bakken Telefon: 51 46 83 14 Mobiltelefon: 976 94 114

E-post: aashild.bakken@eigersund.kommune.no

I formannskapsmøtet 24/9 ble det etterspurt en framdriftsplan for Hestnesutbyggingen. 
Vedlagt følger framdriftsplanen. Det gjøres oppmerksom på at denne planen er et dynamisk 
verktøy, der usikkerheten øker langs tidsaksen.

Konsulentselskapet COWI holder på med hovedplanene for infrastruktur, samt 
detaljprosjektering av samleveien etappe 1 og infrastrukturen i delfelt 1, som er feltet lengst 
sør på kartet. Etter planen vil vi sende ut anbudskonkurranse for entreprenørarbeidet i høst, 
med håp om at anleggsarbeidet kan starte rett over nyttår. 

Hvor lang tid det vil gå til bygging av samleveien, vet vi ikke nøyaktig på det nåværende 
tidspunkt. Det avhenger av hvor langt detaljprosjekteringen finner at samleveien bør bygges 
med hensyn til bl.a. massebalanse, og hvilke grunnforhold vi må forholde oss til. Vi antar at 
12 måneder byggetid må påregnes. Utbygging av delfelt 1 har vi planlagt parallelt med 
bygging av samleveien. Det gir tilgang til 6 kommunale eneboligtomter i felt B21-22, og ca 16 
kommunale småhus i feltene BB34-35 og B24. Når vi kan starte annonsering av tomtene i 
første delfelt, vil avhenge av framdriften på infrastrukturen. Neste høst håper vi å kunne 
starte salget. 

Videre utbygging av samleveien vil gi tilgang til BB-områder i sørdelen av planen. 
Rekkefølgen på salg av BB-områdene, som skal selges til private utbyggere, vil avhenge av 
en mulig og fornuftig utbyggingstakt som vi i samråd med konsulenten kommer fram til. På 
det nåværende tidspunkt er dette ikke klart. Tidspunktet for salg av disse områdene er
foreløpig satt til våren 2015.

Bygging av samleveien fra nord, avhenger av framdriftsplanen for den nye gravlunden. Det 
er sagt at gravlunden skal tas i bruk i 2019, slik at prosjektering og bygging av veien må 
starte i 2014/2015.

Med vennlig hilsen

Åshild Bakken
Prosjektleder

Dok.nr Tittel på vedlegg
303270 Framdriftsplan Hestnes utbygging 01102013.xls
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FRAMDRIFTSPLAN HESTNES

Milepæler:

M1: Første spadetak delfelt B29-B36

M2: Første spadetak samlevei etappe 1

Okt Nov Des
Aktivitet 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Forhandlinger Utbyggingsavtale Larsen & Bjørkeland M1

Utarbeide anbud prosjektering

Utlysning prosjekteringsanbud

Evaluering prosjekteringsanbud

Utarbeidelse konseptskisse

Kontrahering detaljprosjektering

Detaljprosjektering infrastruktur samlevei etappe 1 + delfelt 1

Utarbeide anbud entreprise samlevei + delfelt 1

Utlysning entreprise samlevei + delfelt 1

Evaluering entrepriseanbud

Kontrahering entreprise samlevei + delfelt 1

Utbygging samlevei etappe 1 + delfelt 1

Salg av tomter delfelt 1

Salg av BB-felter i sør

Detaljprosjektering samlevei fra nord

Utbygging samlevei fra nord

F
Aktivitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kontrahering entreprise samlevei + delfelt 1

Utbygging samlevei etappe 1 + delfelt 1 M2

Salg av tomter delfelt 1

Salg av BB-felter i sør

Detaljprosjektering samlevei fra nord

Anbudsinnhenting samlevei fra nord

Utbygging samlevei fra nord

Ferie

2015
Uke nr

2014
FerieUke nr

2013
Uke nr

2012
Uke nr
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Internt notat
  

  

Til formannskapet

Orientering om status flerbrukshall på Lagård

Vår ref.: 13/26600 / 09/289 / FE-614, FA-A40, FA-D11 Dato: 07.10.2013

Saksbehandler: Eivind Galtvik Telefon: Mobiltelefon: 474 83 387

E-post: eivind.galtvik@eigersund.kommune.no

I saken ang. Flerbrukshall på Lagård har det vært avholdt to møter arrangert av Eigersund 
kommune. På begge møtene er innkallingen gått gjennom Eigersund idrettsråd. Det første 
møtet var 3. september, der Eigersund kommune orienterte om sine tanker omkring 
flerbrukshallen på Lagård. 
På bakgrunn av at EIK hadde tegninger av en hall kalte idrettsrådet inn til nytt møte tirsdag 
10. september i EIK huset. Her ble tegningen vist og gått gjennom av repr. fra EIK.

Eigersund kommune ønsker sammen med aktuelle lag og foreninger å danne et A/S som 
skal bygge og eie denne hallen. Kommunene ser dette i sammenheng med ny gymnastikksal 
på Lagård ungdomskole og ønske om økt kapasitet for alle innbyggere i kommunen til 
treninger på ettermiddag/kveldstid.

Når vi har mer informasjon, vil vi fremme dette som egen sak i formannskap og 
kommunestyre. Administrasjonen vil ha dette klart til desembermøtet 2013.

Med vennlig hilsen

Eivind Galtvik
Kommunalsjef kultur og oppvekst
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Oversikt over formannskapets faste medlemmer  
for valgperioden 2011 – 2015 

 
 

 
Formannskapet 11 representanter    Telefon E-post 

Ordfører: Leif Erik Egaas Sjukehusveien 45 4373 Egersund H  901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

       

Varaordfører: Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP   932 60 872  unn.omdal@gmail.com 

       

ARBEIDERPARTIET  3 representanter   AP   

Gruppeleder: Odd Stangeland Løvenborgveien 22 4371 Egersund AP  488 91 802 odd.stangeland@eigersund.kommune.no 

Unn Therese Omdal Lyngveien 60 4371 Egersund AP 932 60 872 unn.omdal@gmail.com 

Thuasanee Lingeswaran Damveien 35 4370  Egersund AP 481 88 108 thusaneel@hotmail.com 

       

       

FREMSKRITTSPARTIET 1 representanter      

Gruppeleder: Tommy Bjellås Rundevollsveien 76 4371  Egersund FRP 920 21 602  tommy@bjellas.no 

       

       

HØYRE 3 representanter      

Ordfører: Leif Erik Egaas  Sjukehusveien 45 4373 Egersund H 901 25 117 leif.erik.egaas@eigersund.kommune.no 

Gruppeleder Arne Stapnes Oreveien 3 4371 Egersund H 416 00 942 arne.stapnes@gmail.com  

Svanhild F. Wetteland-Skåra Stokkandveien 4 4375 Hellvik H 480 37 150 scorpionsw@hotmail.com 

       

       

KRISTELIG FOLKEPARTI 2 representant      

Gruppeleder Solveig Ege Tengesdal Hoveræget 7 4371 Egersund KRF 907 22 027 setengesdal@gmail.com 

Jon Aarsland Rindaveien 25 4371  Egersund  KRF 470 22 161 jon.aarsland@dabb.no 

       

       

Senterpartiet 1 representanter      
Gruppeleder Ruth Evy Berglyd  Dyrnesbakken 1 4372 Egersund SP 991 50 968 reberglyd@gmail.com 

       

       

VENSTRE 1 representanter      
Gruppeleder Tor Inge Rake Kjerjanesveien 1 4370 Egersund V 916 81 522 toringerake@hotmail.com   

       

       

       

 
 
06.11.2012 
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Politisk sekretariat 
 
Sekretariatet har bl.a ansvaret for å yte service til kommunens folkevalgte, og har også sekretariatsfunksjonene for 
kommunestyret, formannskapet, planteknisk utvalg, administrasjonsutvalget, felles brukerutvalg og særskilt 
klagenemnd.  
 
Det er politisk sekretariat som har den praktiske oppgaven med oppsett av sakslister, utsendelse av saksdokumenter, 
publisering, protokoll m.m. Utvalgslederen har imidlertid ansvaret for å godkjenne sakslisten før utsendelse. 
 
Ønsker du kopi av saksdokumenter til noen av sakene i kommunestyret, formannskap eller noen av utvalgene, evt at 
du har andre spørsmål angående politiske utvalg, kan du kontakte oss i sekretariatet. Du finner også saksdokumenter 
til det enkelte møte på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk   

Faglige spørsmål om enkelte saker bør rettes til den enkelte saksbehandler. Dersom du ikke vet hvem som er 
saksbehandler, vil vi hjelpe deg frem til rette vedkommende. 
 
Organisatorisk ligger politisk sekretariat i Seksjon interne tjenester i Sentraladministrasjonen. Seksjonen ledes av 
informasjonssjefen. 
 
 
 
Adresse / telefonnr. m.m. 
Postadresse:      Besøksadresse: 
Politiske sekretariat, Eigersund kommune   Postboks 580, 4379 Egersund 
       Rådhusets 4 etasje, Bøckmans gate 2, 4270 Egersund.  
 
Telefaks: 51 46 80 97 
 
Følg kommunen på Facebook: www.facebook.com/eigersund og Twitter: @EigersundK  
 
 
Navn Direkte telefon E-post Sekretær for utvalg 
Informasjonssjef 
Leif E Broch 
 

51 46 80 23 /  
Mob.:908 81 568 

leif.broch@eigersund.kommune.no  Kommunestyre, formannskap, 
særskilt klagenemnd. 

Politisk sekretær  
Randi Haugstad 
 

51 46 80 24 
Mob.:993 96 623 

randi.haugstad@eigersund.kommune.no Planteknisk utvalg, felles 
brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalget, 

Politisk sekretær 
Målfrid Espeland 
 

51 46 80 25 
Mob.:901 33 107 

maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no  Trykking, publisering, 
oppsett/oppfølging, samt 
kontaktperson for forfall til 
kommunestyre og formannskap. 

Politisk sekretær 
Irene Randen 

51 46 80 45 
Mob.:489 98 285 

irene.randen@eigersund.kommune.no  Administrasjonsutvalget, avlønning 
og økonomi. 

 
 

   

 
Kontrollutvalget  
 
Fordi kontrollutvalget har en kontrollfunksjon av både administrasjonen og revisjonen, kan ikke politisk sekretariat ha 
sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalget. Kontrollutvalget har derfor sin sekretariatsfunksjon hos Deloitte Advokatfirma AS – 
Stavanger. 
 
Bjørn Martin Øvrebø 454 52 460 kontrollutvalget@eigersund.kommune.no Kontrollutvalget.  
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