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1. ETABLERING AV KOMMUNAL KRISELEDELSE 
 
Kommunens kriseledelse består av følgende funksjoner:  
 
Kriseledelsen Stedfortreder 1 Stedfortreder 2 
Rådmann (operativ leder) Kommunalsjef:        

Helse  
Kommunalsjef :      
Skole og barnehage 

Ordfører  Varaordfører  
Kommunalsjef  
Helse og Sosial  

Enhetsleder: 
 FOM  

 

Kommunalsjef  
Skole og barnehage 

Styrer Brekka 
Barnehage 

 

Brann- og beredskapssjef Brannmester  
Enhetsleder teknisk Stedfortreder 

enhetsleder teknisk 
 

Kommuneoverlege – 
innkalles ved behov 

  

Informasjonsleder 

Enhetsleder kultur 
  

Loggfører: 
Økonomisjef. 

Regnskapskonsulent  
 

Avdelingsleder 
regnskap og lønn  

. 
 
STØTTEFUNKSJONER Med leder og medlemmer 
TEAM 
EVAKUERINGSSENTER 

4 PERSONER     Mob 
Hanne Fredriksen  99313535 

3 medlemmer. 
Geir Furøy, Siw Løvaas, 
Grethe Lill Midttun 

TEAM 
PÅRØRENDESENTER 

4 PERSONER       Mob 
Tom Erik Moe   45849048 

Jorunn Karlsen,  
Lise Berle 
Anita Djupvik. 

MAT OG FORPLEINING Personalrådgiver.   
 
Rådmannen er operativ leder og leder kriseledelsen.  
Ordfører er kriseledelsens talsperson.  
 
I tillegg kan rådmannen innkalle ressurser etter behov. Disse ressursene kan hentes ved samtlige 
avdelinger i Sørreisa kommune.  
Kriseledelsen skal i utgangspunktet kun bestå av personer ansatt i kommunen. 
Alle aktiviteter skal loggføres på egen logg for kriseledelsen. Økonomisjefen er ansvarlig for 
loggføring. 
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1.1 Varsling av kriseledelsen 
Kriseledelsen varsles manuelt pr. telefon. Se varslingslister.  
 

• Rådmannen varsles på bakgrunn av vurderinger foretatt av brannsjefen, politiet eller 
annen myndighet.  

• Rådmannen vurderer krisens omfang. 

• Rådmannen innkaller etter behov kommunens kriseledelse og nødvendig fagpersonale 
i og utenfor kommunen. 

 
Kriseledelsen skal samles minst 1 gang pr. døgn, og oftere hvis nødvendig. På hvert møte 
avtales sted og tidspunkt for neste møte.  
 

1.2 Varsling og rapportering 
 
 Varsling/rapportering til Fylkesmannen og Politiet 
 

Umiddelbart etter at det er bestemt at kriseledelsen skal etableres, varsles politiet og 
fylkesmannen. 
 
Ansvarlig for å kontakte Politiet/Hovedredningssentralen: Rådmannen 
Ansvarlig for å kontakte Fylkesmannen:    Rådmannen 
Ansvarlig for å kontakte aktuell enhetsleder:                         Rådmannen 
 
Det utveksles informasjon om: 

• Situasjonen som har oppstått 
• Behov for assistanse 
• Tidspunkt for neste kontakt 
• Hvem som tar neste kontakt 
• Kommunikasjon som skal benyttes (f. eks. telefonnummer) 

 
Rapportering til kriseledelsen 

Berørte enhetsledere er ansvarlig for å innhente opplysninger om situasjonen og 
informere kriseledelsen. Kriseledelsen skal informeres første gang de samles og 
videre ved de tidspunkt som bestemmes i møtene. Rapportene skal minst omhandle: 
 
• Status for vedkommende enhet 
• Eventuelle skader, mangler, problemer osv. 
• Behov for ekstra ressurser 
• Forhold som må avklares av kriseledelsen 
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1.3 Kriseledelsens oppgaver 
1. Innhente opplysninger og vurdere situasjonen i kommunen – etablere et 

overordnet situasjonsbilde.  
2. Raskt ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre/begrense skader på 

personer, miljø og materielle verdier. 
3. Utvikle en strategi for håndtering av krisen. 
4. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle 

tilgjengelige kommunale ressurser.  
5. Utarbeide og sende ut informasjon til egne ansatte, innbyggere og medier. 
6. Yte bistand til evakuering via evakueringsteamet.  
7. Sørge for forpleining av evakuerte, pårørende og redningsmannskaper.  
8. Holde kontakt med skadestedsledelsen evt Hovedredningssentralen. 
9. Etablere kontakt med Fylkesmannen og gi periodiske rapporter om situasjonen i 

kommunen. 
10. Etablere kontakt med Politiet. 
11. Etablere kontakt med andre som kan bidra ved håndtering av krisen. For 

eksempel Forsvaret/Sivilforsvaret. 
12. Etablere støtteapparat (psykososialt kriseteam) for personer som har vært utsatt 

for store påkjenninger, herunder pårørende. 
13. Etablere pårørendesenter, når dette behovet oppstår 
14. Etablere evakueringssenter, når dette behovet oppstår 
15. Bistå evakuerte, som har behov for innkvartering  

 

1.4 Rollefordeling for den kommunale kriseledelsen 
 
Rådmannen  leder kriseledelsen og tar beslutninger i samarbeid med kriseledelsen. 

deltar i utformingen av pressemeldinger 
holder kontakt med LRS (lokal redningssentral) ,                                            
HRS (hovedredningsentralen), Fylkesmannen og andre eksterne 
samarbeidspartnere 

 
Ordfører  holder seg orientert og oppdatert om status 

er kommunens talsperson og uttaler seg til media og andre 
gjennomfører pressekonferanser i samarbeid med informasjonsleder 
 

Informasjonsleder er ansvarlig for intern og ekstern informasjon 
utarbeide pressemeldinger 
håndtere medier sammen med ordfører 
etablere og lede informasjonskontoret jf pkt 1.3.  
 

 
Øvrige oppgaver og ansvar fordeles alt etter hvilken situasjon og behov, primært i hht 

ordinært ansvarsområde  
 
Kriseledelsen utgjør et team som i fellesskap skal foreta nødvendige vurderinger og 
beslutninger i en krisesituasjon. Det er derfor viktig at kriseledelsen er bredt sammensatt med 
forskjellig kompetanse og ansvarsforhold.  
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NB! Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på 
skadestedet! 
 
Ansvarsdeling mot politi/lensmann og fylkesmann 
Politiet har generelt ansvar for å lede (ledelse betyr også informasjonsansvar): 

• Redningsaksjoner hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på 
mennesker med tap av store verdier. 

• Saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette. 
 
Kommunal ledelse må være forsiktig med å kommentere hendelser, som vil bli etterforsket 
for straffbare handlinger, også om forhold som ikke direkte berører etterforskningen.  
 
Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse ved hendelser som strekker seg over 
lengre tid og hvor fare for tap av menneskeliv er lav, eksempelvis ekstreme værforhold. 
Ifølge kongelig resolusjon av 12.12.97 gis Fylkesmannen anledning til, ved større regionale 
kriser, å overføre ansvaret for kriseledelsen fra politimestrene til egen krisestab. 
 
 

1.5 Sted for etablering av kriseledelsen 
Kriseledelsen etableres på kommunehuset, 2.etasje:  
Møterom 2, og rådmannsgangen, spiserommet (TV).  

 
Ved strømbrudd, sørger aggregat for strøm til møterom 2, slik at kriseledelsen kan etableres 
der, som alternativer benyttes rådmannens og ordføreres kontor.  

 
Dersom kommunehuset ikke kan benyttes, avtales det å samle kriseledelsen på et egnet sted 
avhengig av situasjonen.  
 
Alternative baser for Kriseledeselsen (har tråløst nettverk.) 

• Kulturhuset   

• Sentralskolen 

• Sørreisa Kapell  

• Solglimt Skøelv 

• Unglyn Ungdomshus Galtnes  

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.6 Fullmakter til kriseledelsen 
 
Kriseledelsen er gjennom vedtak i Kommunestyret i sak 82/99 gitt følgende fullmakter:
  

Kommunens myndighet og ansvar for håndtering av større ulykker/katastrofer 
delegeres til kriseledelsen. Kriseledelsen v/ ordfører gis myndighet til å fravike fra 
vedtatte budsjett dersom dette er nødvendig for å forhindre/begrense fare for liv og 
helse, og/eller skader på miljø og materielle verdier. 

 
 

1.7 Nedtrappingsfase – etterbehandling  
 

• Kriseledelsen vedtar at krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift 
• Nødvendig etterbehandling av innsatspersonell og eventuelt pårørende i en kort 

nedtrappingsfase. Senere behandling bør overtas av primærhelsetjenesten. 
• Evaluering (av hendelse og gjennomføring av kriseledelsen). 
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KRISELEDELSEN MED STØTTEKUNKSJONER  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kriseledelsen

Pårørendeteam

PKT Pårørendesenter

Informasjonsteam

Informasjonskontor

Evakueringsteam

Evakueringssenter

Innkvartering 
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2.  INFORMASJONSPLAN 
 

2.1 Overordna ansvar  
 
Kriseledelsen har overordnet ansvar for informasjon og bestemmer når informasjonsplanen 
skal iverksettes. Dersom det er nødvendig kan rådmann bestemme dette uten at kriseledelsen 
har vært samlet. 

 
Funksjon Tittel Navn Notat 

Informasjonsleder 
Leder informasjonskontoret 

Enhetsleder Aina Løhre  

Leder kriseledelsen Rådmann Ann Kristin Trondsen  
Media ansvarlig  Ordfører Jan Eirik Nordahl   

Info medarbeider  Sentralskolen Frode Jørgensen  
Info medarbeider Service- og IT  Frank Jakobsen   

Se delplan: 2 
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3. PSYKOSOSIALT KRISETEAM (PKT) 

Se delplan 3: Opprettelse og drift av Psykososialt kriseteam. 
 
FORMÅL:  
Skal ta seg av og yte nødvendig hjelp til alle pårørende som måtte ha behov for informasjon, 
hjelp og støtte. 
 
PKT er en ressursgruppe som skal bistå mennesker i kriser, ulykker og katastrofer. 
Hovedmålet er å skaffe oversikt og gi akutt psykososial førstehjelp til 
kriserammede/pårørende. På hvilket nivå krisehjelpen skal organiseres avhenger av 
hendelsens omfang og type.  
 
PKT aktiveres når behovet for psykososial krisehjelp og koordinering av hjelpen er større enn 
det den ordinære driften kan håndtere. Det normale hjelpeapparatet skal følge opp videre. 
 
PKT kan være aktivert uten at kriseledelsen er etablert. 
 
I prinsippet bør mest mulig av hjelpen komme fra den/de rammedes nærmiljø, det vil si 
mobilisering av støtte fra familie, venner, arbeidskollegaer, naboer osv. Den kommunale 
støttegruppen for mennesker i kriser bør være et supplement, og/eller alternativ i tilfeller der 
det sosiale nettverket ikke byr på tilstrekkelig hjelperessurser. Unntaket er ved større 
katastrofer og ulykker, i slike situasjoner skal det tilbys profesjonell hjelp fra kommunen.    
 

 
4  ETABLERING AV PÅRØRENDESENTER 

 
Se delplan 4: Etablering og drift av Pårørendesenter 
 

FORMÅL  
Skal ta seg av og yte nødvendig hjelp til alle pårørende som måtte ha behov for informasjon, 
hjelp og støtte. 
Pårørende, eventuelt uskadde overlevende, skal få informasjon, mulighet til å snakke 
sammen, bespisning ved behov, psykisk førstehjelp og hjelp med praktiske gjøremål. 
 
ORGANISERING: 
Pårørendesenteret skal etableres og driftes av noen fra kommunenes psykososiale kriseteam 
og etableres når kommunens kriseledelse finner dette nødvendig. 
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5.  OPPRETTING AV EVAKUERINGSSENTER 

Se delplan 5: Opprettelse og drift av Evakueringsenter  
 
FORMÅL: 
Skal ta seg av og yte nødvendig hjelp til alle evakuerte som måtte ha behov for informasjon, 
hjelp og støtte. 
Skal ta seg av og yte nødvendig hjelp til personer som kommer fra et skadeområde eller fra 
områder som er utsatt for mulige farer.  
Personellet i evakueringssenteret skal ikke delta i selve evakuerings arbeidet, men ta i mot og 
registrere alle som ankommer senteret, og kartlegge behovet til hver enkelt av de evakuerte.  
Leder ved evakueringssenteret skal etter kartlegging, varsle kommunens kriseledelse når det 
foreligger spesielle behov. 

Myndighet og ansvar  
Evakuering av bygg ved brann og plutselige hendelser: 
Avgjørelse om evakuering tas av politi eller av brannsjef/vakthavende befal  
Evakuering skjer i hht etblerte rutiner og planer for det enkelte bygg.  
Andre forhold hvor evakuering er nødvendig: 
Politiet har myndighet til å igangsette evakuering. 

Oppgaver og ansvar ved evakuering  
 
• Politiet skaffer oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der osv.). 
• Politiet informerer befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med 

seg.  
• Politiet skaffer transportmidler 
• Politiet samler personer i egnede lokaler, når evakueringen ikke kan skje direkte til 

evakueringsenteret.   
• Kommunen foretar registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på 

egen hånd osv.  
• Politiet kontrollerer at evakueringsområdet er tomt, sette ut vaktmannskaper.  
• Kommunen ved kriseleder samarbeider nært med 

skadestedsleder/Hovedredningssentralen  
• Kommunen sørger for forpleining og eventuelt klær. 
• Kommunen ved kriseledelsen sørger for omsorgsfunksjon. Avtale med prest, frivillige 

organisasjoner. 
• Kriseledlesen ved infokontoret gi løpende informasjon. 
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6. INNKVARTERINGSSTEDER MED PLANER FOR DRIFT 
 

FORMÅL  
Skal ta seg av og yte nødvendig hjelp til alle evakuerte som måtte ha behov for overnatting, i 
forbindelse med hendelser/aksjoner som går over lenger tid, og som ikke har alternative 
overnattingsteder hos pårørende, venner eller familie.  
 
Se delplan 6: ETABLERING OG DRIFT AV INNKVARTERINGSSTEDER  
 
7. TELEFON OG KONTAKTLISTER  
     Se egen listeplan  
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