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1. Innledning 
 
1.1 Målsetting 
All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå (jfr. St.meld. 37: 1996/97). Kriser 
innenfor egen kommune skal normalt løses/ledes i egen regi. 
 
Kriseledelsen i Skaun kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise 
oppstår, når den på grunn av omfang og tidshensyn ikke kan løses av kommunens normale 
(daglige) administrative og folkevalgte organisasjon.  
 
Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende planer for beredskapen 
i de forskjellige utøvende avdelinger/enheter, jfr. Plan for informasjon ved kriser, kap. 4.  
 
1.2 Medlemmer 
Skaun kommunes kriseledelse består av: 
Funksjon Navn Telefon Mobiltelefon 
Rådmann Katrine Lereggen 72 86 72 03 404 17 202 
Ordfører Jon P. Husby 72 86 72 02 948 30 551 
Rådgiver stab Sigve Laugsand 72 86 72 05 404 17 205 
Rådgiver stab Hege Røttereng 72 86 72 68 918 38 157 
Rådgiver stab Trude Wikdahl 72 86 72 76 917 70 349 
Leder økonomi- og personal Knut M. Nygård 72 86 72 10 901 08 585 
Leder servicekontoret Geir Evjen 72 86 72 04 404 17 204 
Når kriseledelsen etableres skal lensmann varsles umiddelbart og som oftest delta i 
kriseledelsen 
 
Stedfortreder(e) til den kommunale kriseledelse vil være ansatt(e) som i stillingsinstruks har 
nedfelt denne funksjon, alternativt den rådmannen bemyndiger.  
 
Rådmann er den formelle og operative leder av kriseledelsen. Informasjonsansvaret ligger til 
rådmannen, og ordfører er talsperson på vegne av Skaun kommune overfor media.  
 
2. Varsling 
2.1 Varsling av den kommunale kriseledelsen 
Mindre kriser og uhell forutsettes fortsatt løst av det ordinære driftsapparatet uten innkalling 
av kommunens kriseledelse.  
 
Enhver ansatt i Skaun kommune skal, når hun/han får kjennskap til en krise, gjennomføre 
nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Eventuell akutt meddelelse (info.) gis til 
personer i alvorlig fare.  
 
Ved større kriser skal den kommunale kriseledelsen varsles via tjenestevei. Dersom dette ikke 
er mulig varsles det slik: 

• Rådmann m/øvrig kriseledelse 
• Ordfører (varaordfører)  

 
Varsel gis pr. telefon og skriftlig pr e-post. 
 

• Varslingsliste for kriseledelsen og øvrige interne og eksterne relevante personer / 
funksjoner er lagt på kommunens intranett. 
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• For skriftlig varsel fra fylkesmannen om fare for flom, atomnedfall og evt. andre farer 

skal følgende e-postadresser benyttes 
 
beredskap@skaun.kommune.no 

Servicekontoret skal umiddelbart videresende mottatte melding om fare til: 

 alle typer farer    jon.p.husby@skaun.kommune.no 

 alle typer farer             katrine.lereggen@skaun.kommune.no 

 driftsteknisk relaterte farer -flom, el.forsyn. ole.martin.foll@skaun.kommune.no 

 
2.2 Varsling gjennom vaktsentralen 
Kommunal kriseledelse ved ordfører el. rådmann (eller stedfortreder) skal normalt varsles via 
110-sentralen etter varslingsmønstret som beskrevet i pkt. 2.1 over.  
 
2.3 Innkalling av den kommunale kriseledelsen 

• Rådmannen(evt. stedfortreder) vurderer, i samråd med ordfører (varaordfører), krisens 
omfang 

• Ordfører eller rådmann fatter formell beslutning om etablering av kommunal 
kriseledelse 

• Rådmannen innkaller kommunens øvrige kriseledelse og nødvendig fagpersonale i og 
utenfor kommunen etter behov – se ressursliste jfr. Plan for informasjon ved kriser, 
kap. 4.  

 
2.4 Etablering av kriseledelsen, kontorlokaler, samband, nøkler og utstyr mv.  

• Kontor for kriseledelsen er Formannskapssalen. Rådmannens kontor fungerer som 
avlastningskontor 

• Øvrige lokaler i reserve for kriseledelsen er Skaun Ungdomsskole og Skaunhallen  
• Større møter og mediaorientering holdes i kantina/kommunestyresalen, 3. etg. i 

Rådhuset  
• Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet 

følget vanlige kommandolinjer/tjenestevei i administrasjonen 
• Servicekontoret fungerer som sekretariat for den kommunale kriseledelsen 
• Teknisk kommunikasjonsutstyr vil normalt være: 

- Telefon 
- Mobiltelefon 
- Telefax 
- Internett 
- En operatør fra brannvesenet stiller ved skadestedsleder med radiosamband for 

brannvesenet. Tilsvarende radiosamband etableres for kriseledelsen   
- Nøkkel til Servicekontorets sentralbord disponeres av kriseledelsen, leder 

Servicekontoret og øvrige medarbeidere ved Servicekontoret 
 
3. Oppgaver  
Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på 
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skadestedet. 
 
Alle aktiviteter skal loggføres på egne skjema, jfr. kap. 5. 
 
3.1 Kriseledelsens oppgaver 

1. Avklare ansvarsforholdet til politi / lensmann (pkt. 4.3). Dersom en krise oppstår akutt 
blir lensmannen i Skaun varslet av Politimesteren som oppretter LRS. Politimesteren 
har ansvar inntil en annen myndighet overtar. All utsendt informasjon og all innsats 
fra Skaun kommune skal samordnes med skadestedsledelsen. Ved opprettelse av LRS 
vil nødvendig fagpersonale fra Skaun kommune tiltre (lege, brann, kriseteam mv.). 

2. Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for 
kommunen og kommunens innbyggere. 

3. Ved etablering av kriseledelsen melder kommunen fra til Fylkesmannen, LRS (Lokal 
RedningsSentral)/lensmannskontoret og andre aktuelle myndigheter.  

4. Benytte eksisterende (og normale) kommandolinjer i størst mulig grad. 
5. Holde løpende kontakt med lensmann/politi/Lokal RedningsSentral (LRS) og 

Fylkesmann. Hvis LRS trer i funksjon overtar denne ansvaret for krisehåndteringen. 
Kommunen blir da ressursleverandør til LRS. 

6. Kalle inn andre ”fagpersoner”, kommunale eller eksterne, som anses som nødvendige. 
7. Iverksette informasjonstiltak (pkt. 4.4) og evt. nødvendige tiltak med evakuering, 

forpleining og krisepsykiatri (jfr. Plan for psykosialt kriseteam og plan for helsemessig 
og sosial beredskap ved kriser/katastrofer og krig).  

8. Iverksette gjeldende kommunale fagplaner (pkt. 5) 
9. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige 

kommunale ressurser. 
10. Avgi periodisk rapport til Fylkesmannen.  

 
Annet – Avviksmeldinger skal følges opp med korrigerende og forebyggende tiltak. 
Hovedansvaret for oppfølging av avvik ligger hos kommunens kriseledelse, jfr. kap. 4 i Plan 
for samfunnssikkerhet. 
 
3.2 Plan for evakuering og forpleining 
Beslutning om evakuering av lokalbefolkning besluttes og iverksettes normalt av 
politiet/LRS. Når kommunen mottar anmodning om støtte til evakuering, tas denne planen i 
bruk og iverksettes. Politiet leder evakueringsarbeidet i samarbeid med den kommunale 
kriseledelsen. Kriseledelsen er ansvarlig for å koordinere ressursene og 
innkvartering/forpleining i samarbeid med politiet. I særskilte tilfeller kan bistand fra 
Brannvesen, Sivilforsvar, Heimevern og/eller Røde Kors tilkalles. 
 
3.2.1 Oppgaver i forbindelse med evakuering 

- Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der mv.) 
- Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg 

mv.  
- Skaffe egnede transportmidler. 
- Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvartering kan skje direkte. 
- Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd 

mv. 
- Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. 
- Bistå ved behandling av skadde og personer med psykiske behov. Skaun kommunes 

psykososiale team er ansvarlig for å organisere dette arbeidet.  
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- Samarbeide nært med politiet/LRS/innsatsleder 
- Sørge for forpleining, evt. klær mv 
- Psykososialt team har ansvar for organisering av omsorgsfunksjon. Teamet henter selv 

inn nødvendige ressurser til hjelp i arbeidet 
- Gi løpende informasjon  

 
3.2.2.Bemanning og innkvarteringssteder  
Bemanning – ordinær funksjon Funksjon ved etablering Antall 
Leder Driftskontoret /leder Teknisk 
kontor 

Leder/nestleder for evakuering  

Personell Driftskontoret og teknisk 
kontor 

Medarbeidere for gjennomføring 
av evakuering  

 

Øvrige enheter i kommunen  Medarbeidere for gjennomføring 
av evakuering 

 

 
Aktuelle innkvarteringssteder  Kontaktperson Plass til ant.  
Rossvollheimen Enhetsleder Rossvollheimen  
Tangentunet  Enhetsleder Hjemmetjenesten  
Vennatunet Enhetsleder Hjemmetjenesten  
Skaunhallen Daglig leder – tlf. 900 42 048  
Børsa samfunnshus / Skaun 
ungdomsskole 

Enhetsleder SUS  

Buvik skole og SFO Enhetsleder Buvik skole  
Børsa skole og SFO Enhetsleder Børsa skole   
Venn oppvekstsenter, skole, bhg., SFO Enhetsleder Venn OS  
Viggja oppvekstsenter, skole, bhg., SFO Enhetsleder Viggja OS  
Jåren/Råbygda OS, skole, bhg, SFO Enhetsleder Jåren/Råbygda OS  
Pundslia og Ilhaugen barnehage – 
Ilhaugen samfunnshus 

Enhetsleder Ilhaugen og Punslia 
bhg 
Oddbjørn Sandø/samf.hus- 
72865473 

 

Oterhaugen barnehage Enhetsleder Oterhaugen bhg.  
Børsa barnehage Enhetsleder Børsa barnehage   
Skaun samfunnshus Tlf. 905 83 828  
 
3.2.3 Befolkningsvarsling 
Gode rutiner for befolkningsvarsling kan ha avgjørende skadeforebyggende og 
skadebegrensende betydning. Denne planen gir derfor en oversikt over hvordan kommunen 
kan varsle innbyggerne utover det som gis fra andre myndigheter for eksempel via media.  
 
Den mest effektive måten å holde innbyggerne informert på er gjennom kommunens 
hjemmeside, under forutsetning av at teknikken fungerer og at folk kan motta internett.  
 
Ut over internett kan varsling skje ved bruk av andre tilgjengelige og hensiktsmessige 
virkemidler, så som personlig kontakt via telefon/SMS/tekstmelding, på døra, områdevarsling 
via tekniske tjenester, høytalerbil, radio, TV eller i særskilte tilfeller ved bruk av 
luftvernessirener/tyfonanlegg.  
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3.2.4 Transport 
Ved behov for transport planlegges dette i samråd med politiet/LRS, og gjennomføres etter 
politiets anvisning.  
 
Ved behov for transport tas de kommunale tjenestebiler i bruk i den utstrekning de ikke 
brukes til andre oppdrag. Avhengig av hvilke hendelse som oppstår kan sannsynligvis noen av 
bilene kommunen disponerer brukes i dette arbeidet.  
Følgende enheter disponerer kjøretøy: 

- Driftskontoret 
- Teknisk kontor 
- Hjemmetjensten 

 
Kjøretøy i umiddelbar nærhet til hendelsen tas i bruk ved evakuering, dersom en hendelse 
oppstår akutt. Politi eller andre hjelpeinstanser kan be eller pålegge disse til leiekjøring. 
Kriseledelsen har fullmakt til å rekvirere buss/taxi i akuttsituasjoner.  
 
Aktuelle for transportoppgaver / avgivelse av kjøretøy: 
 

- Skaun Taxi   tlf. 72 86 33 88  
- Nettbuss Trøndelag a/s tlf. 815 22 900 
- Orklareiser   tlf. 72 49 57 50 / 465 42 236  

 
 
3.3 Krisepsykiatri 
Ved store kriser (katastrofer) kan det være behov for betydelig krisepsykiatrisk innsats.  
Lokal innsats er beskrevet i Retningslinjer for psykososialt kriseteam i Skaun kommune, samt 
handlingsplan. 
 
3.4 Nedtrapping / etterbehandling 
Kriseledelsen gjennomgår situasjonen og vedtar: 

• At krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift 
• Om, og evt. hvor lenge opplegg for kriseinformasjonen skal opprettholdes etter at 

kriseledelsens andre oppgaver er avsluttet 
• Igangsetting av nødvendig tiltak for oppfølging av alt innsatspersonell 

 
Evaluering: 
En vurdering / gjennomgang av hendelsesforløp av krisen skal foretas så snart som mulig etter 
at krisen er over.  
 
Dette gjelder alle oppgaver og aktiviteter som tilligger kommunal kriseledelse. Det skal 
utarbeides en skriftlig evalueringsrapport som forelegges kommunestyret. Ved vesentlige 
avvik fra planen skal den vurderes og behandles umiddelbart.  
 
4. Fullmakt/rolleavklaring  
Det er påkrevd med fullmakter til kommunens kriseledelse (i fredstid), jfr. pkt. 4.1 Delegert 
fullmakt til kommunal kriseledelse. Ved mobilisering og krig vil ordføreren også få de 
fullmakter som til enhver tid ligger i gitte lover og kongelige resolusjoner.  
 
4.1 Delegert fullmakt til kommunal kriseledelse 
I krisesituasjoner, jfr. kommunens plan for kommunal kriseledelse, har ordfører og rådmann 
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følgende fullmakter:  
I ordførers eller rådmannens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) 
varaordfører, øvrig kriseledelse.   
 

1. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever.  
2. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter for å omdirigere ressurser til 

redningstjeneste med mer. 
3. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, 

og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever. 
4. Pålegge overtid- og ekstraarbeid.  
5. Disponere inntil 2 millioner kroner til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining 

og husrom, skadebegrensning, og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og 
miljø, hjelpe ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og 
funksjonsforstyrrelser.  
Rammebeløpet i pkt. 5 – 2 millioner – kan overskrides ved påtrengende behov, og 
bevilgende folkevalgt organ ikke kan sammenkalles. 

6. Alle utgifter som påløper av delegert fullmakt skal i regnskapet føres samlet på eget 
formålskapittel/ansvarsområde 

7. Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges 
formannskap/kommunestyret til godkjenning  

 
4.2 Rolleavklaring 
Når kriseledelsen er operativ har deltakerne følgende hovedroller: 
- Rådmann:   Lede  kriseledelsen 
- Ordfører: Talsperson overfor media  
- Øvrig kriseledelse:  Bistå rådmann i operativ kriseledelse 
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5. Logg for den kommunale kriseledelse 
5.1 Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens oppgaver 
Oppgave:          Utført kl.: 
Kriseledelse bestående av…………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………opprettet …………… 
 
Avklare ansvarsforhold til lensmann   …………… 
 
Skaffe første oversikt over inntruffet hendelse fra skadestedsledelsen …………… 
 
Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor 
kommunens grenser        …………… 
 
Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og evt. eksterne) 
etter behov         …………… 
 
 Navn ………………………………………………..   …………… 
  
 Navn ………………………………………………..   …………… 
 Navn ………………………………………………..   …………… 
 
 Navn ………………………………………………..   …………… 
 
 Navn ………………………………………………..   …………… 
 
Iverksette informasjonstjeneste      …………… 
 
Iverksette gjeldende kommunale fagplaner        
 
 Plan for ………………………………………………..  …………… 
 
 Plan for ………………………………………………..  …………… 
 
 Plan for ………………………………………………..  …………… 
 
 Plan for ………………………………………………..  …………… 
 
Opphør av kommunal kriseledelse      …………… 
 
Opphør av kriseinformasjon       …………… 
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5.2 Løpende logg 
Nr. Ut- 

stedt 
Inn 
 

Ut 
 

Meld./ 
Tlf. 

Sak / innhold Fordeling Arkiv Merknader 

     Fra / til:   
 

   

Handling:  
 

Info.: 
 

 

     Fra / til:   
 

   

Handling:  
 

Info.: 
 

 

     Fra / til:   
 

   

Handling:  
 

Info.: 
 

 

     Fra / til:   
 

   

Handling:  
 

Info.: 
 

 

     Fra / til:   
 

   

Handling:  
 

Info.: 
 

 

     Fra / til:   
 

   

Handling:  
 

Info.: 
 

 



  

 

Skaun  kommune    Avd .  P lan    Rådhuset    7353  Bør sa  

Telefon: 72 86 72 00 
Telefaks: 72 86 72 01 
Org.nr.:939 865 942 mva  

Internett/E-post: 
www.skaun.kommune.no 
postmottak@skaun.kommune.no 

Bankgiro: 
4214 07 41528 
6345 06 16577 skatt 
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