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Beredskapsprinsipper 
 
Beredskapsarbeid i Norge bygger på 4 beredskapsprinsipper: 
 

• Ansvarsprinsippet som innebærer at den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en 
normalsituasjon, også har ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere 
ekstraordinære hendelser på området. 
 

• Likhetsprinsippet som betyr at den organisasjon man opererer med under kriser i 
utgangspunktet skal være mest mulig lik den organisasjon man har til daglig. 
 

• Nærhetsprinsippet som betyr at kriser organisatorisk skal håndteres på lavest mulige nivå. 
 

• Samvirkeprinsippet som betyr at myndigheter, virksomheter eller etater har et selvstendig 
ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med 
forebygging, beredskap og krisehåndtering. 
 

Kommunen har dette som et utgangspunkt i sin organisering av sitt beredskapsarbeid.  
 
Dette innebærer at beredskap i mest mulig grad skal være en del av den daglige organisasjonen og 
ansvaret følger linjen og tjenestevei.  
 
Orden i ansvarsforhold, struktur og rutiner i hverdagen er utgangspunktet for god beredskap. 
Orden i beredskapen, er utgangspunktet for klare ansvarsforhold, struktur og rutiner i hverdagen. 
God beredskap gir: 

• God krisehåndtering 
• God skadebegrensning 
• God økonomi 
• Godt omdømme 

 
En "Bonus" av god krisehåndtering vil ofte være: 

• Omfattende og positiv medieomtale. 
• Svært mange positive tilbakemeldinger fra publikum og innbyggere. 
• Stolthet hos innbyggere 
• Stolthet i organisasjonen. 
• Omdømmebygging på sitt beste. 
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Beredskapsressurser 
Kommunen har lite øremerkede beredskapsressurser, men bruker prinsippet om at mest mulig ansvar 
skal ligge i linjen, dvs hos de avdelinger og seksjoner der dette er naturlig ut i fra ansvaret for daglig drift. 
 
I tillegg til de formelle beredskapsfunksjonene, er det en uformell arbeidsgruppe bestående av 
beredskapsleder, beredskapskoordinator og informasjonssjef. 
 
 
Kommunens kriseledelse 
Kommunens kriseledelse er definert på tre nivåer; strategisk, operasjonelt og taktisk nivå. 

 
Det strategiske nivået er ordfører og eksterne aktører sammen med den operative kriseledelsen som 
ledes av rådmannen består av rådmannens ledergruppe supplert med beredskapsleder. Den operative 
kriseledelsen kan bli supplert med andre enhetsledere dersom situasjonen skulle tilsi det.  
 
Det taktiske nivået er det utøvende leddet og består av seksjon og enheter. 
 
Kommandoforhold ordfører og rådmann 
Eigersund kommune ryddet i dette forholdet da kommunens beredskapsplan ble revidert i 2010. 
Prinsippet er enkelt og det tar utgangspunkt i det grunnleggende beredskapsprinsippet, 
likhetsprinsippet. Dette innebærer at organisasjonen holdes lik i «krise som i krig» og at «ordfører er 
ordfører og representer kommunen utad» og «rådmannen er rådmann og ansvarlig for 
administrasjonen». Det er med andre ord helt likt som i den daglige driften og det sikrer at det ikke 
oppstår uklare kommandolinjer under en krise ved at det er utvetydig slås fast at det er rådmannen som 
er ansvarlig for håndtering av krisen. 
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Beredskapsleder 
Beredskapsleder i Eigersund kommune er en funksjon og ikke en egen stiling. Dette innebærer at alt 
arbeidet vervet medfører tas innenfor den ordinære stillingen vedkommende har. Det er brannmester 
Svein Oskar Wigestrand som er kommunens beredskapsleder. 
 
Beredskapskoordinator 
Denne stillingen yter hjelp og støtte til beredskapsleder, har kurs i CIM, ajourfører planverk, 
ressursoversikt mm. Stillingen ligge administrativt under interne tjenester, men operativt under 
beredskapsleder. Denne stillingen er en 20% stilling og er den eneste øremerkede/rene 
beredskapsressurs kommunen har. Det er Irene H. Randen som for tiden er beredskapskoordinator. 
 
Faggruppe beredskap 
Faggruppen er et internt samarbeids- og koordineringsforum for beredskap internt i kommunen og har 
følgende mandat: 

Gruppen er en permanent oppnevnt faggruppe og skal være et faglig forum for gjensidig 
informasjon, drøfting og koordinering av beredskapsarbeid i Eigersund kommune.  
Alle vesentlige beredskapsforhold skal drøftes av faggruppen før det treffes avgjørelser. 
Faggruppen kan selv ta opp problemstillinger den ønsker å behandle. 
Faggruppen skal være prosjektgruppe for beredskapsplanarbeidet. 
Saksliste og møtereferat sendes rådmannens ledergruppe for orientering. 

 
Faggruppen ledes av beredskapsleder og har følgende medlemmer: Kommunal sjef personal, plansjef, 
informasjonssjef, brannsjef, kommuneoverlege, fagkonsulent helse- og omsorg, fagansvarlig skole, leder 
seksjon vei- og utemiljø, leder seksjon vann og avløp, landbrukssjef. Beredskapskoordinator er sekretær. 
 
Beredskapsråd 
Kommunen har en pådriverrolle overfor andre relevante aktører innenfor sitt geografiske område. 
Relevante aktører er for eksempel eiere av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, frivillige 
organisasjoner, bedrifter med storulykkespotensiale, nødetatene osv. Kommunen skal involvere disse i 
arbeidet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen og i oppfølging av funn som analysen 
avdekker. Videre skal kommunen påse at kommunens beredskapsplan er samordnet med 
relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner, jf. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2, 
fjerde ledd og § 4, første ledd. 
 
Beredskapsrådet er et forum bestående av personer fra politisk og administrativ ledelse i kommunen og 
lokale/regionale representanter fra sentrale samarbeidspartnere/støttespillere i arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsrådet er et forum for gjensidig orientering om 
beredskapsarbeidet og nødvendige avklaringer av ansvarsforhold og fordeling av arbeidsoppgaver. 
Beredskapsrådet ledes av ordføreren og har følgende medlemmer: 
 
Fra Eigersund kommune skal følgende delta i tillegg til ordfører: Rådmann, kommunalsjef helse- og 
omsorg, beredskapsansvarlig, informasjonssjef og leder av kommunens kriseteam. 
 
Eksterne aktører: Politiet, Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde Kors, Havnefogd, Dalane Energi IKS. Den 
Norske Kirke, Redningsselskapet ved redningskrysseren, Aker Solutions AS. 
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Viktige beredskapsverktøy 
Det kan være formålstjenlig å gi en kort oversikt over de viktigst beredskapsverktøyene som kommunens 
kriseledelse bruker. 
 
 
Krisehåndteringsverktøyet CIM 
CIM er et krisehåndteringsverktøy som Direktoratet for Sivil Beredskap (DSB) tilbyr gratis til alle 
kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, direktorater og departementer. Det ble utviklet som et 
resultat av Utenriksdepartementets evaluering av tsunamien i 2004.  Systemet er internettbasert, men 
kommunen har anskaffet en egen offline-pc slik at systemet kan brukes uavhengig av nettilgang og der 
endringer automatisk synkroniseres når nettilgangen kommer tilbake. 
Systemet brukes til å føre logg under en hendelse og sende meldinger, både tekst, tale og epost. Det er 
lagt inn flere tiltakskort og flere er under utarbeidelse. 
 
CIM er viktig for å dokumentere hendelsene fortløpende, men enda viktigere for å koordinere underveis 
i hendelsen. Noe av det viktigste er at systemet gir en svært god mulighet for å sikre informasjonsflyt 
både internt i staben og for de som er involvert i hendelsen, og ikke minst for de som ikke er tilstede. 
Bruken av CIM har medført en betydelig bedre informasjons- og arbeidsflyt internt i staben, samt også 
gitt en ro i operasjonsrommet. 
 
Under Synne ble hendelsen for Synne opprettet i CIM fredag 4.12.2015 12:56 og det ble ført over 600 
loggføringer (160 A4-sider). 
 
Kommunen har lagt ned betydelig innsats for å gjøre systemet relevant ved at aktuell 
kontaktinformasjon er lagt inn sammen med ressursoversikter. Flere personer har gjennomgått 
opplæring i regi av DSB på Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB). 
 
 
Befolkningsvarsling Varsling24 
Kommunen bruker et befolkningsvarslingssystem, Varsling24, til å kunne varsle kommunens innbyggere i 
ulike sammenhenger. Melding kan sendes ut på SMS 
og fasttelefon, med kopi på epost. 
 
Tjenesten bruke ikke bare under kriser, men brukes 
også av seksjon vei- og utemiljø til å varsle om stengte 
veier mm, seksjon vann og avløp til å varsle om 
problemer med vann og avløp. Det er nå flere 
seksjoner som vil ta systemet i bruk, f.eks vil 
frivillighetssentralen og landbrukskontoret ta det i 
bruk i nærmeste fremtid. 
 
Mottakere kan hentes gjennom å definere et område 
på kartet, ved å skrive inn adresser eller ved å bruke forhåndsdefinerte grupper. Systemet bruker ulike 
opplysningstjenester og er for Eigersund kommune nå også koblet opp mot folkeregisteret for mer 
nøyaktig datafangst. 
 
Det er mulig å registrere seg på en egen nettside, www.varslemeg.no, for å kunne få varslinger om du 
har jobbtelefon, hemmelig adresse, ønsker varsling for slektninger som bor andre steder i kommunen 
mm. Dette markedsføres gjennom året i Dalane Tidende og på nett/Facebook.  

http://www.varslemeg.no/
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Vi har ikke tilgang til lokasjonsvarsling, dvs varsling til alle mobiltelefoner som er koblet opp mot 
mobilsendere i et geografisk område. Dette ville koste kommunen ca kr.  10 000,- pr. mobiloperatør (3 
stk) pr. måned, mao en årlig utgift på kr. 360 000,-.   
 
Under Synne ble det sendt ut flere befolkningsvarslinger, den første varslingen ble sendt ut fredag 
4.12.2016 kl.15:42. Det ble sendt ut meldinger langs Lundeåne, Hafsøyne, Birkeland, Helleland, Gyadalen 
og i området Tengs. Systemet ble brukt til tidlig varsling, melding om evakuering, melding om opphevet 
evakuering og melding om åpent evalueringsmøte for evakuerte. Totalt ble det sendt ut 21 
befolkningsvarslinger i forbindelse med Synne, 19 under hendelsen og 2 i etterkant. 
 
 
NVEs målestasjoner på Helleland og Gjedlakleiv – www.sildre.nve.no  
Norges vassdrags- og energidirektorat (NE) har flere målestasjoner som måler/registrer vannstand, 
vannføring og temperatur hver time. Mange av målestasjonene er tilgjengelig på internett og de er 
uvurderlig verktøy for tidlig varsling og fortløpende oppfølging/håndtering.  
 
Målestasjonen på Helleland gir kommunen en reaksjonstid på ca. 4-5 timer før vannet når sentrumsnære 
områder. 
 
Dette er registeringene for Synne: 
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NVE målestasjon Gjedlakleiv har målinger siden 1895 og har aldri registrert høyere vannføring. 
 
 
NVEs flomsonekart for Egersund (2010) 
NVE har i 2010 utarbeidet flomsonekart for området Egersund og Slettebø. Disse er også tilgjengelig på 
Atlas som er det offentlige tilgjengelige kartsystemet til NVE, http://bit.ly/1pS39U1  
 
Kartene er uvurderlig verktøy for planlegging og ledelse underveis. Det viste seg under Synne at kartene 
stemte meget godt med den faktiske flommen, NVE Region Sør gjennomførte omfattende 
kontrollmålinger under Synne.  
 
 

Varsling ekstremvær - Varsom.no  
Når det er fare for liv og verdier, lager meteorologiske et spesielt værvarsel for 
dette, «ekstremvær».  
Værfenomenene som kan forårsake et slikt varsel er: 

- Sterk vind (storm) 
- Store nedbørmengder/endrede temperaturforhold, slik at det er fare for 

skadeflom. 
- Ekstremt stor snøskredfare over store områder 
- Stormflo (ekstremt høy vannstand langs deler av kysten) 

Det er ikke bare værtypen, men også området som rammes, som avgjør hvorvidt 
det skal sendes ekstremværvarsel. Vinden må f.eks. være sterkere i Troms for at 
det skal sendes ut ekstremvarsel, enn i fylker på Østlandet. 
 
Dette varselet sendes ut til kommunene fra Fylkesmannen pr. sms og epost.  
 

http://bit.ly/1pS39U1
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Det kan også komme andre former for varsler, dvs fra flere forskjellige fagområder alt etter hendelser.  
 
NVE har i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket en tjeneste som 
der det gis varsling om følgende naturfarer: 

- Snøskredfare 
- Flomfare 
- Jordskredfare 
- Istykkelser 

Det er også en egen mobilapp der du kan merke favorittmarkere egne områder. Det gis varslinger på 4 
nivåer: 
 
Aktsomhetsnivå grønt (1)  

• Generelt trygge forhold. 
 
Aktsomhetsnivå gult (2)  

• Det anbefales at lokale beredskapsaktører (kommunen) følger med på oppdateringer på 
varsom.no og vurderer behov for beredskap. Vær oppmerksom på værforhold og følg med på 
værprognoser. 

• Sikre og flytte verdier i utsatte områder. 
• Forebyggende tiltak som rensing av dreneringsveier i spesielt utsatte områder anbefales i 

forkant.  
• Vær spesielt oppmerksom på områder i kommunen som erfaringsmessig får problemer når det 

er flom.  
• Det kan forekomme store flomskader lokalt på grunn av spesielt intens nedbør og/eller 

snøsmelting. Is og tele kan forsterke dette. 
 
Aktsomhetsnivå oransje (3)  

• Det anbefales at kommune, Fylkesmannen og andre beredskapsaktører iverksetter beredskap og 
utfører forebyggende tiltak. Følg med på oppdateringer på varsom.no. 

• Bebyggelse og infrastruktur nær vassdrag er spesielt utsatt. Sjekk flomsonekart for kommunen 
dersom det finnes.  

• Beredskapsmyndighetene må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig 
kan bli utsatt for alvorlige hendelser. 

 
Aktsomhetsnivå rødt (4)  

• Dette er en ekstrem hendelse. Det anbefales at både kommune, Fylkesmannen og andre 
beredskapsaktører er i beredskap. Følg med på oppdateringer på varsom.no. Dette nivået 
innebærer store flommer som forekommer sjelden, som kan medføre oversvømmelse og 
betydelige erosjonsskader i store deler av varslingsområdet, med alvorlige konsekvenser for 
bebyggelse og infrastruktur. 

• Aktsomhetsnivå rødt (4) forekommer sjelden. 
 
Varsling for perioden 3 – 9 desember 2015 så slik ut. 
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Yr.no – Værradar  / Halo.no – Værtjeneste fra Meteorologisk Institutt. 
Kriseledelsen bruker også nettjenestene fra yr.no og Halo.no under ekstremvær. Mens yr.no er en 
tjeneste for allmennheten, er Halo en værtjeneste som er skreddersydd for METs samarbeidspartnere i 
offentlig sektor. 
Tjenestene brukes til å være oppdatert på værmelding, obs varsel mm, og ikke minst på å følge med på 
værradar. Under det, for Jæren, ekstreme snøværet i desember 2012 der det falt en meter med snø, 
kunne vi i Egersund fortløpende følge med på værradaren og se hvordan snøværet «delte seg» når det 
nærmet seg kysten slik at det traff Jæren og Sørlandet, men ikke Egersundsområdet. 
 
 
Trafikkmeldinger Statens Vegvesen og Jernbaneverket 
Under en hendelse brukes nettsidene med trafikkmeldinger fra Statens Vegvesen og Jernbaneverket til å 
innhente informasjon til operativt bruk og som informasjon til publikum. 
 
 
FinnSenderen.no – Oversikt over mobil, radio og TV-sendere 
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har en egen nettside, www.FinnSenderen.no, der det man 
kan få oversikt over radio, tv og mobilsendere. Dette vil kunne være viktig informasjon under en 
hendelse der strømmen forsvinner og områder blir uten slik dekning når batterikapasiteten er brukt opp. 
Dette er mest aktuelt for mobildekning. 
 
 
Informasjonsverktøy 
Under en hendelse brukes kommunens nettside, nyhetsbrev på e-post, Facebook og Twitter aktivt. Dette 
er viktige informasjonskanaler for å nå publikum. I tillegg brukes det mediaovervåkingstjeneste Mention 
sammen med Google Alert for å «overvåke» nett og sosiale medier. Det legges inn søkeord og uttrykk 
som gir meldinger med henvisninger. Dette er viktig for å kunne fange opp informasjon, rykter, spørsmål 
og diskusjoner som det kan være aktuelt å reagere/respondere på. Det vises til eget punkt om evaluering 
av informasjon under Synne. 
 

∞ o ∞ 

http://www.finnsenderen.no/
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