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Organisering av beredskapsarbeidet i Hamar kommune
Kommun est yr et

Hovedmålsetting for
beredskapsarbeidet i Hamar
kommune
Alle sektorer og nivåer i
organisasjonen skal arbeide for
å redusere sannsynligheten for
at uønskede hendelser eller
kriser kan oppstå, samt
konsekvenser av slike
hendelser
Kommunen skal være i stand til
å håndtere uønskede
hendelser og kriser/krig for i
størst mulig grad å redusere
konsekvensene av disse

Beredskap sr ådet
Fast e m edl em mer:
Ordfør er – leder
Rådmann – nes tleder
Assist erende r ådmann
Leder PO
Leder TDA
Leder OO
Leder LH
Leder Ser vice og komm
Kommuneoverleg e
Bereds kaps koordi nator
Kommuni kasjonsr ådgi ver
Brannsj. Hedemar ken BV
Politist asj ons sjef Hamar
Eidsi va Energi
Distr.sj Stat ens veg ves en
Mattils ynet
Si vilfors varet
Omr ådesj ef H V
Innkall es ved b ehov :
Ø vrige RE og s tabsleder e
HIKT
Telenor
HIAS
Hamar Rø de kors
Vang Røde kors
Nors k f ol kehj elp
Hamar s anitetsf orening
Human – Etis k for bund
Kirken
HOA

Kommandoli nje
Rådgi vende li nje

Hamar kommune skal sikre at
tjenestetilbudene fungerer best
mulig i en krisesituasjon

Vedtatt av kommunestyret: 13.02.13
Ajourført administrativt:
Sak arkiv: Sak 12/ 1670-09

Formannskap et

Ordfør er
Rådm ann

Beredskap sforu m

Kommunens ansvar ved en
krise

Krisel edelsen:
I først e fase inn kall es
Ordfør er
Rådmann
Assist erende r ådmann
Leder strategiavdeling
Leder ser vic e og komm
Kommuni kasjonsr ådgi ver
Kommuneoverleg e
Admi nistrasj onssjef
Bereds kaps koordi nator
Loggfører
Akt uelle RE-l edere
Andre ved behov

Resu ltaten het ene

Ta hånd om skadde personer
Yte bistand ved evakuering fra
utsatte områder
Skaffe innkvartering og
forpleining
Yte forsyningsstøtte til
redningsmannskaper
Gi informasjon til pårørende,
befolkningen og media
Sikre helsemessig trygge
næringsmidler inkludert
drikkevann
Sikre nødstrøm ved strømstans
Ta omsorg for personer som
har vært utsatt for store
påkjenninger
Rette opp skader på
kommunikasjoner og andre
anlegg
Rydde et skadested og yte en
innsats for å beskytte miljøet
Verne kulturelle verdier
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Prosess:
NR
1
2

TILTAK
Høring RE og stabsledere, brannsjef, politi
Behandles i Rådmannens ledergruppe 12. sep
2012

FRIST
3. sep 2012
12. sep 2012
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Behandles i Formannskapet

5. des 2012

4

Behandles i Kommunestyret

19. des 2012

MERKNADER
Pkt 6 –
beredskapsmedarbeider
Behandlet 19.
jan 2013
Vedtatt 13.feb
2013

Følgende har gitt innspill:






Konstituert rådmann Odd Lindstad
Brannsjefen
Beredskapsforum: Diskusjon om pkt 6 – beredskapsmedarbeider enhet. Rådmannens ledermøte var enig
om at en slik funksjon var fornuftig å øremerke, samtidig som enehtsleder kunne innta denne rollen selv
(slik er det i dag). Argument for å etablere en slik rolle er at det er vanskelig å frigjøre enhetsledere for å
delta i arbeidsgrupper/ressursgrupper.
16. oktober: Planen sendt på høring til Rådmannens ledermøte: Innspill fra kommuneoverlege
innarbeidet i planen

Videre fremdrift:
 5. des 2012 – behandles i Formannskapet
 19. des 2012 – behandles i Kommunestyret

Beredskapsplan generell del, Hamar kommune 2012

3

Innhold

1
2
3
4
5

Generelt....................................................................................................................................... 4
Bakgrunn og hensikt .................................................................................................................... 4
Krav og forventninger til kommunens beredskapsarbeid .............................................................. 4
Nasjonalt risikobilde (NBR) 2012 ................................................................................................. 5
Målsettinger for beredskapsarbeidet i Hamar kommune .............................................................. 6
5.1
Kommunen skal derfor ......................................................................................................... 6
5.2
Kommunens oppgaver ved en krisesituasjon ....................................................................... 7
6
Organisering av beredskapsarbeidet i Hamar kommune ............................................................. 8
7
Generell oversikt over ansvarsforhold i en krisesituasjon ........................................................... 10
8
Retningslinjer for utarbeidelse av beredskapsplaner .................................................................. 11
9
Rapportering .............................................................................................................................. 12
10
Ajourføring og revisjon ........................................................................................................... 12
11
Vedlegg ................................................................................................................................. 12

Beredskapsplan generell del, Hamar kommune 2012

4

1 Generelt
Hamar kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.
Den utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og en viktig bærebjelke i det norske
beredskapsarbeidet.
Kommunen har en særlig rolle ved forebygging, beredskap- og krisehåndtering og skal ha oversikten
over beredskapsstatus. Kommunen rolle er derfor viktig både for lokale, regionale og sentrale
myndigheter.
Beredskapsplanens generelle del fastlegger hovedprinsippene for beredskapsarbeidet i Hamar
kommune. Det gis en overordnet fremstilling av hvilke krav og forventninger som stilles til kommunens
samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid.

2 Bakgrunn og hensikt
Hensikten er å forebygge og være best mulig forberedt på og komme i forkant av utfordringer som
kan ramme lokalsamfunnet og sikre en gjennomgående beredskap mot et bredt spekter av farer.
Beredskapsplan for Hamar kommune er en overordnet og koordinerende plan for
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Hamar kommune. Planen tydeliggjør kommunens
strategier innenfor beredskapsfeltet og gir dermed forankring og føringer til de kommunale
virksomhetenes egne beredskapsplaner. På den måten skal planen bidra til å sikre forsvarlig
håndtering innen kommunens ansvarsområde ved akutte og ekstraordinære situasjoner.

3 Krav og forventninger til kommunens beredskapsarbeid
Kommunens ansvar er regulert i følgende lover og forskrifter:
”Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven) kapittel
V – Kommunal beredskapsplikt (Ikrafttredelse 2010–06–5, 2011–01–01)
”Forskrift om kommunal beredskapsplikt” fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 22.
august 2011 med hjemmel i lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak
og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 14 og § 15 jf. delegeringsvedtak 25. juni 2010 nr. 943.
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20110822-0894.html

Loven med forskrift skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Videre at
kommunen jobber systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i
kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle
verdier.
Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som
pådriver overfor andre aktører.
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4 Nasjonalt risikobilde (NBR) 2012
Nasjonalt risikobilde 2012 består av en gjennomgang av 14 sentrale risikoområder og 16
risikoanalyser av scenarioer innenfor disse områdene. Seks av risikoanalysene i
Nasjonalt risikobilde 2012 er nye.
Link til NBR 2012: http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2012/Tema/NRB_2012.pdf
HOVEDKATEGORI
Naturhendelser

RISIKOOMRÅDE
Ekstermvær

Store ulykker

Flom
Fjellskred
Influensapandemier
Skogbrann
Vulkanutbrudd
Farlige stoffer
Skipsulykker
Atomulykker
Offshoreulykker
Terrorangrep
Sikkerhetspolitiske kriser
Cyberangrep

Tilsiktede hendelser

SCENARIO
Storm
Energiknapphet
Flom
Fjellskred
Influensapandemier
Skogbrann
Vulkanutbrudd
Gassutslipp
Industribrann
Skipskollisjon
Atomulykker
Gass- og oljeutblåsning

Cyberangrep på finansiell
struktur

Tabell: Nasjonalt risikobilde – struktur

Hendelsene 22. juli
2011 har berørt den
norske befolkningen
og det norske
samfunnet sterkt. For
første gang har landet
vårt opplevd en
omfattende
terrorhandling.
Terrortrusselen fra
organiserte miljøer
ansees likevel ikke for
å være høyere nå enn
det den var før 22. juli.

I tillegg til Nasjonalt risikobilde inneholder rapporten en fordypningsdel.
Tema for fordypningsdelen 2012 er en vurdering av kommunenes
beredskap mot bortfall av elektrisk kraft. En rekke samfunnsfunksjoner
og infrastrukturer avhenger av elektrisk kraft for å fungere. Videre er den
gjensidige avhengigheten mellom ulike systemer og sektorer stor, og
bortfall av elektrisk kraft på ett område kan ha konsekvenser for en rekke
andre samfunnsområder. I fordypningsdelen utredes det i hvilken grad
norske kommuner har en beredskap som gjør dem i stand til å opprettholde
viktige samfunnsfunksjoner og tjenesteleveranser ved et langvarig bortfall
av elektrisk kraft i en kuldeperiode. Konklusjonen er at beredskapen i
mange kommuner ikke er god nok til å kunne håndtere en slik krevende
situasjon, og at dette i noen tilfeller vil kunne få alvorlige konsekvenser.
Kommunene har derfor en viktig oppgave i å forbedre dette, en
oppgave som nå er pålagt gjennom lov om kommunal
beredskapsplikt.

Samlet sett er risikoen for en influensapandemi vurdert som høyest. Scenarioet tar utgangspunkt i en mer
alvorlig influensaepedemi enn influensa A (H1N1) (Svineinfluensa) som rammet Norge i 2009. Den samlede
risikoen for naturhendelser er vurdert som relativ høy i Norge generelt. Dette gjelder stormer, fjellskred og
energiknapphet. Gassutslipp og tilsiktede hendelser vurderes å ha lavest risiko.
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5 Målsettinger for beredskapsarbeidet i Hamar kommune
For å sikre et trygt og robust Hamarsamfunn er hovedmålsetting for beredskapsarbeidet i Hamar
kommune:
 Hamar kommune skal sikre at
 Alle sektorer og nivåer i
organisasjonen skal arbeide for å
tjenestetilbudene fungerer best mulig
redusere sannsynligheten for at
i en krisesituasjon
uønskede hendelser eller kriser kan
oppstå, samt konsekvenser av slike
hendelser
 Kommunen skal være i stand til å
håndtere uønskede hendelser og
kriser/krig for i størst mulig grad å
redusere konsekvensene av disse
av samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet

5.1 Kommunen skal derfor




Gjennomføre en helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse, herunder å
kartlegge, systematisere og vurdere
sannsynligheten for uønskede
hendelser som kan inntreffe i
kommunen og hvordan disse kan
påvirke kommunen. Den helhetlige
risiko- og sårbarhetsanalysen skal
forankres i kommunestyret
Utarbeide langsiktige mål, strategier,
prioriteringer og plan for oppfølging
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Vurdere forhold som bør integreres i
planer og prosesser etter lov 27. juni
2008 nr. 71 om planlegging og
byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven)



Være forberedt på å håndtere
uønskede hendelser, og skal med
utgangspunkt i den helhetlige risikoog sårbarhetsanalysen utarbeide en
overordnet beredskapsplan.
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Kommunens overordnede
beredskapsplan skal samordne og
integrere øvrige beredskapsplaner i
kommunen. Den skal være
samordnet med andre relevante
offentlige og private krise- og
beredskapsplaner.


og regionale løsninger av
forebyggende og
beredskapsmessige oppgaver


Gjennomføre øvelser og opplæring
minimum hvert annet år



Dokumentere skriftlig at forskriftens
krav oppfylles.

Der det er hensiktsmessig, etablere
samarbeid med kommuner om lokale

5.2 Kommunens oppgaver ved en krisesituasjon
Oppgavene til kommunen i en krisesituasjon er avhengig av type krise og hvem som har
hovedansvaret for krisen. Ofte er det politiet gjennom Lokal redningssentral som har det
overordnede ansvaret og kommunen er støtteenhet og bistår med ressurser og kompetanse i
tillegg til å ivareta egen virksomhet.
I visse krisesituasjoner knyttet til kommunens egen virksomhet vil kommunen ha et
hovedansvar.
Kommunens oppgaver kan være:







Ta hånd om skadde personer
Yte bistand ved evakuering fra
utsatte områder
Skaffe innkvartering og forpleining
Yte forsyningsstøtte til
redningsmannskaper
Gi informasjon til pårørende,
befolkningen og media om egen
virksomhet
Sikre helsemessig trygge
næringsmidler inkludert drikkevann







Sikre nødstrøm ved strømstans ved
egne virksomheter
Ta omsorg for personer som har
vært utsatt for store påkjenninger
Rette opp skader på
kommunikasjoner og andre anlegg
Rydde et skadested og yte en
innsats for å beskytte miljøet
Verne kulturelle verdier

Kommunen har et ansvar for å forebygge at det oppstår situasjoner som krever slik
innsats.
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Organisering av beredskapsarbeidet i Hamar kommune

HVEM
Kommunestyre

Formannskapet
Ordfører

Rådmann

Kriseledelse

ANSVAR OG ROLLE
Utforme og vedta overordnede mål og retningslinjer for
beredskapsarbeidet i kommunen.
Se til at kommunens beredskapsarbeid blir ivaretatt
På vegne av kommunestyret føre tilsyn med og påse at de
politiske vedtakene på beredskapsområdet blir fulgt opp
Informere formannskapet og kommunestyret fortløpende om
situasjonen, hvilke tiltak som er iverksatt, om eventuelle
endringer, om økonomiske belastninger.
Innkalle og lede arbeidet i beredskapsrådet herunder å påse
at nødvendige fullmakter foreligger og at budsjettmessige
rammer er politisk godkjent.
Vurdere å godkjenne forslag fra administrasjonen om
strakstiltak som ikke er godkjent på forhånd.
Øverste administrative leder i en beredskapssituasjon. Dette
innebærer at følgende forhold er ivaretatt:
 Utarbeidet ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse)
 Planverk er utarbeidet og oppdatert
 Internkontrollrutiner er etablert
 Legge til rette for at samarbeidet med Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Fylkesmannen,
frivillige organisasjoner m. m fungerer best mulig
 At beredskaparbeidet blir planlagt og utført i samsvar
med kommunens mål for beredskapsarbeid /overordnet
myndighet, samt i henhold til relevante kommunale
beredskapsplaner
 Iverksette informasjonstiltak overfor myndigheter,
publikum og ansatte
Rådmannen har som leder av kriseledelsen, et
koordinerings- og helhetsansvar i forhold til kommunens
krisehåndtering.
I krisesituasjon som ledes av politi/Lokal
Redningssentral (LRS), eventuelt Fylkesmann:
 Etablere og deretter å ha løpende kontakt med
overordnet operativ kriseledelse.
I krisesituasjon som ledes av kommunen:
 Etablere kontakt med politiet og eventuelt annen
relevant myndighet
 Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke
konsekvenser den kan ha
 Innkalle ledere av berørte enheter/virksomheter
 Vurdere sikrings- og hjelpebehov både generelt og i
forhold til kommunens egne virksomhetsområder. Dette
følges opp fortløpende
 Iverksette de tiltak situasjonen krever, derunder tiltak
etter anmodning fra redningsledelse/overordnet
myndighet, samt i henhold til relevante kommunale
beredskapsplaner
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MEDLEMMER
Kommunestyret

Formannskapet
Ordfører

Rådmann

Rådmannen er
operativ leder for
kriseledelsen.
Rådmannen knytter
til seg ledere og
ressurspersoner.
Ordføreren vil ha en
sentral funksjon mot
media.
Ref: ”Plan for
kommunal
kriseledelse”
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Beredskapsrådet

Helse og
omsorgstjenesten
NAV
sosialtjenesten

Beredskapsforum
Fungerer som i
dag

Beredskapskoordinator
kommune

Nytt:
Beredskapsmedarbeider

Iverksette informasjonstiltak overfor myndigheter,
publikum og ansatte
 Loggføre alle relevante hendelser og aktiviteter under
kriseledelsens arbeid
 Rapportere til Fylkesmann iht. retningslinjer.
Kommunen er pålagt å ha et beredskapsråd som skal være
kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål.
Beredskapsrådet ledes av ordfører. Beredskapsrådets
oppgaver er:

Leder: Ordfører
Nestleder: Rådmann
I tillegg inngår:







Treffe avtaler om samarbeid
Finne felles løsninger
Gi gjensidig informasjon om beredskapsforhold
Gi råd til besluttende myndigheter eks kommuneplan
Ta initiativ til beredskapsforberedelser
 Beredskapsrådet har møte ca. 1 gang årlig eller ved
behov.
Ordføreren, som leder beredskapsrådet, kan ikke binde
andre enn kommunens egne organer gjennom rådets
beslutninger

Kommuneoverlege
Brann
Politiet
Sivilforsvaret
Forsvaret
Andre viktige statlige
etater
Frivillige organisasjoner
Viktige
samarbeidspartnere

Ansvar for nødvendig helse- og omsorgstjenesten for alle
som bor, eller midlertidig oppholder seg i kommunen.
Oppgavene kan være:
 Yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner
 Ha tilstrekkelig helseberedskap, nødvendig helsehjelp
og sosiale tjenester til befolkningen under kriser.
 Utarbeide planverk inkludert psykososiale krisetjenester
og mottak
 Utarbeide planverk for smittevernberedskap
Beredskapsforum er et forum for beredskapsarbeidet i
kommunen. Forumet skal:
 Følge opp pålegg fra kommunens ledelse og
myndigheter
 Koordinere og følge opp beredskapsplaner
 Følge opp ROS analyser
 Komme med forslag til nødvendige beredskapstiltak
 Initiere behov for interne øvelser
 Holde seg oppdatert i lovverket, forskrifter og
veiledninger
Beredskapskoordinator skal på vegne av rådmannen lede
det daglige sentrale arbeidet med overordnet
beredskapsplaner.
 Koordinere innspill til beredskapsforum
 Ivareta kontakten med samarbeidspartnere
 Innkalle beredskapsmedarbeidere til oppdateringer mm
 Evaluering og rapportering i etterkant av krisesituasjoner
 Utarbeide årsrapport med merknader
 Systemansvarlig for IK-systemer (CIM og UMS)
 Ansvarlig for varslingsliste hos 110 alarmsentralen
I hver enhet skal det oppnevnes en medarbeider med
ansvar for å koordinere det daglige beredskapsarbeidet på
vegne av enhetsleder. Beredskapsmedarbeider skal:

Koordineres av
kommuneoverlege
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Leder: Rådmann
I tillegg inngår REog stabsledere
Beredskapskoord
Kommuneoverlege
Representant fra
brann og kirke

Utpekes av enhetens
leder og inngår i en
ressursgruppe ledet

10
enhet







Koordinere beredskapsplanarbeidet i enheten
Delta i utarbeidelse av ROS analyser
Utarbeide, koordinere og oppdatere enhetens
beredskapsplanverk og varslingslister
Delta i planlegging av øvelser
Andre beredskapsrelaterte oppgaver initiert av enhetens
leder

av kommunens
beredskapskoordinator.
Følgende enheter
utpeker beredskapsmedarbeider:
(PO, OO, TDA, LH,
BF, SK, NAV)

7 Generell oversikt over ansvarsforhold i en krisesituasjon
Ansvaret er opplistet i tabellen nedenfor og gjelder alle hendelser. Ansvaret og oppgaven vil
kunne variere noe alt etter hvilken hendelse som inntreffer.
INSTANS
Justis og
beredskapsdepartementet
Lokal
redningssentral
(LRS)
Politiet

Brannvesenet
Helse- og
omsorgstjenester
Prehospitale
tjenester
Sivilforsvaret
Frivillige
organisasjoner
Nabokommuner
Fylkeslegen
Veimyndighet
Eidsiva Energi
Fylkesmannen
Interkommunal
beredskap mot
akutt forurensning
(IUA)
Telenor

ANSVAR FOR
Overordnede, administrative samordningsansvaret for redningstjenesten.

Ledelse og koordineringsapparat som iverksettes i politidistriktet under en
redningsaksjon. Leder og koordinerer redningsaksjoner i eget distrikt. Ledes av
politimesteren i distriktet.
Operativ ledelse i innsatsområdet. Organiserer, leder og koordinerer den samlede
innsats på skade/hendelsesstedet. Iverksetter tiltak for å avverge fare og begrense
skade, herunder varsling/informasjon, evakuering, orden, etterretning og
etterforskning.
Primært innsatsstyrke for redning og brannbekjempelse. Ved behov vil brannvesenet
være leder på åstedet inntil politiet overtar ledelsen.
Akuttmedisinsk behandling. Prehospitale tjenester. Ambulansetjeneste.

Bistå politiet, brannvesenet, helsevesenet og evt. den kommunale kriseledelsen med
personell og utstyr etter behov.
Bistå operativ ledelse og den kommunale kriseledelsen etter behov
Bistå operativ ledelse og den kommunale kriseledelsen etter behov
Medlem LRS. Bistå kriseledelsen.
Oppryddig og klargjøring av veger etter trafikkulykke. Statens vegvesen har ansvar
for E-6, samt riks-og fylkesveger. Kommunen har ansvar for kommunale veger.
Ved strømbrudd: Klargjøre årsak og gjenopprette stømforsyningen
Etablere krisestab og evtuell samordning. Iverksette rapporteringsrutiner. Bistå med
faglige råd. Tiltak fra fylkesmannen er avhengig av hendelsens omfang.
Operativ ledelse ved ulykker med akutt forurensning når liv og helse eller spesielt
store verdier ikke er truet (men større hendelse enn kommunen kan håndtere selv).
Hamar kommune er med i et samarbeid, bestående av 15 kommuner i Hedmark
hvor brannsjefen i Hedemarken Brannvesen er leder av utvalget. Det er utarbeidet
”Beredskapsplan IUA Hedmark”.
Telenor er representert i Lokal redningssentral (LRS) og vil gi råd og veiledning til
redningsledelsen om trafikkbegrensing, konsekvensanalyser, feillokalisering,
mobilisering av ressurser mm
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8 Retningslinjer for utarbeidelse av beredskapsplaner
Alle enheter har plikt til å utarbeide beredskapsplaner innenfor eget ansvarsområde. Som et
minimum skal det utarbeides varslingslister over nøkkelpersonell.
Følgende overordnede planer skal utarbeides i Hamar kommune:
NR

PLAN

ANSVAR

1

Beredskapsplan generell del

2

Plan for kommunal kriseledelse

3

Evakueringsplan for Hamar kommune

Beredskapskoordinator
Beredskapskoordinator
Leder TDA

4

Plan for organisering av mottakssenter
pårørende
Plan for organisering av evakuerte senter

5
6

Plan for helsemessig og sosial beredskap
(jamfør lov om helsemessig og sosial
beredskap)
Beredskapsplan for brann- og
redningsvesen
Akutt forurensningsplan for distriktet
Informasjonsplan

7
8
9

GODKJENNES
AV
Kommunestyret
Formannskapet
Rådmann

Leder barn og
familie
Leder levekår
og helse
Kommuneoverlege

Rådmann

Brannsjef

Brannsjef

Brannsjef
Leder service
og
kommunikasjon

Kystverket
Rådmann

Rådmann
Rådmann

REVISJON
Hovedrevisjon
hvert 4 år
Hovedrevisjon
hvert 4 år
I løpet av
januar hvert år
I løpet av
januar hvert år
I løpet av
januar hvert år
Hovedrevisjon
hvert 4 år

Hovedrevisjon
hvert 4 år

Resultatenhetsledere i Hamar kommune skal være forberedt på å opprettholde normal drift ved
sin virksomhet, også i en krisesituasjon. Alle resultatenhetsledere i Hamar kommune plikter å
kjenne til kommunens overordnede planverk innenfor samfunnssikkerhet og beredskapsfeltet,
og skal sørge for at eget nøkkelpersonell også er kjent med dette.
Resultatenhetsledere:


Utarbeide egne beredskapsplaner
for de mest kritiske hendelsene ved
egen virksomhet - eksempel: brann,
evakuering, ulykker/dødsfall,
forsyningssvikt, kritiske hendelser
der eksterne eller interne hendelser
reduserer kapasiteten eller øker
behovet for resultatenhetens
tjenester. Den enkelte
resultatenhetsleder må selv vurdere
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hva som kan være kritiske hendelser
ved egen virksomhet.
Utarbeide varslingsrutiner og
varslingslister både innad i egen
virksomhet og til kriseledelsen.
Gjøre planene kjent for de ansatte i
enheten og revidere disse minst en
gang i året.
Ha planer for ivaretakelse av eget
personell i en krisesituasjon.
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9 Rapportering
Rapportering om beredskapssituasjonen skjer i årsrapporten for aktuelt år. Ansvar for dette er
kontorsjef administrasjonsavdelingen.

10 Ajourføring og revisjon
Beredskapsplanens generelle del gjennomgås årlig. Rapport av gjennomgangen forelegges
formannskapet. Ved forslag av reelle endringer fremmes saken for kommunestyret.
Redaksjonelle endringer (stillingsbetegnelser, henvisning til lovverk, beredskapsplaner med mer)
gjøres fortløpende av beredskapskoordinator.
Hovedrevisjon: Det foretas en hovedrevisjon av planen hvert 4. år, første gang i 2016.
Revisjonen skjer fortrinnsvis parallelt med revisjon av kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse.

11 Vedlegg
 Veien videre i perioden 2012 - 2016
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Veien videre i perioden 2012 - 2016
1. En arbeidsgruppe har i oppdrag å utarbeide en helhetlig ROS – analyse som grunnlag for
planlegging i kommunen. Arbeidsgruppen koordinerer sin analyse med Fylkesmannen og
Fylkeskommunen i Hedmark sitt analysearbeid. Målet er at analysen skal være ferdig i løpet
av første halvdel 2013. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i
kommunestyret

2. Langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet i kommunen skal synliggjøres i kommunens planverk (Kommuneplan og
Handlings- og økonomiplan)
3. Kommunen skal systematisk vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter
lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).
4. Retningslinjer for kommunens beredskapsplaner er beskrevet i punkt 8. Alle planverk skal
dokumenteres, vedlikeholdes og revideres i styringssystemet EQS. Alle beredskapsplanverk
skal normalt være tilgjengelig for ansatte og innbyggere så langt dette er mulig

5. Der skal jobbes kontinuerlig for å etablere samarbeid med nabokommuner om lokale og
regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver

6. Det skal planlegges og gjennomføres øvelser og opplæring minimum hvert annet år.
7. Det skal dokumentere skriftlig i årsmeldingen at forskriftens krav oppfylles.
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