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1. Innledning 
 
1.1 Skaun kommunes samfunnssikkerhetsarbeid 
Vi har i Skaun valgt å kalle overordnet planverk knyttet til forebyggende arbeid og beredskap 
”Plan for samfunnssikkerhet”. Kommunene pålegges iht. flere lover å ha systemer og planer 
for både forebygging og for skadebegrensende arbeid på en rekke fagområder (se kap. 6). 
Samfunnssikkerhetsarbeidet skal bidra til å skape mer robuste samfunn, for å sikre 
befolkningens liv og helse i kriser i freds- og i krigssituasjoner.  
 
Ett av hovedprinsippene innenfor den sivile beredskapen er at den sektor som har ansvar for 
en sektor i fred, også har ansvar for nødvendige forberedelser og iverksetting av tiltak i kriser 
og krig. Det blir derfor både viktig og nødvendig å utarbeide kriseplaner som klargjør ansvar, 
fullmakter og organisering, informasjon og varslingsliste for innkalling av nøkkelpersonell, 
plan for evakuering og ressursoversikt.  
 
1.2 Oppgaver og ansvar 
Alle planer som er utarbeidet for å hindre eller håndtere uønskede hendelser (større ulykker, 
kriser mv.) baserer seg på en vurdering gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne 
analysen skal  

• avdekke farer i kommunen 
• vurdere hvor alvorlige disse eventuelt er 
• foreslå tiltak for å forebygge uønskede hendelser og redusere konsekvensene av dem 

dersom de inntreffer 
 
Kommunen bør sørge for å  

• innarbeide sikkerhetsmessige hensyn i den ordinære samfunnsplanleggingen 
• utarbeide kriseplaner for situasjoner der ordinære rutiner og ressurser ikke er 

tilstrekkelig forå håndtere uønskede hendelser 
• utvikle krisehåndteringsevne gjennom øvelser og opplæring 
• etablere rutiner for et systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, slik at 

samfunnssikkerhet blir integrert i ordinære plan- og styringssystemer og at 
beredskapen blir holdt ved like, evaluert og videreutviklet 

 
1.3 Øvrig planverk 
ROS-analysen legges til grunn for øvrig kommuneplanlegging 
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2. Forebyggende arbeid 
 
2.1 ROS-analyser 
Hensikten med å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse er ønsket om å skape et mest mulig 
sikkert og trygt samfunn for både innbyggere og besøkende/gjennomreisende. Ved å foreta en 
systematisk gjennomgang av mulige uønskede hendelser og å vurdere risikograden disse 
representerer, kan vi gjennom ulike tiltak (eks. ulike beredskapsplaner) forebygge og redusere 
konsekvenser om slike hendelser skulle oppstå.  
 
Gjennom en enkel ROS-analyse gjennomgås systematisk hvilke mulige uønskede hendelser 
som kan skje i Skaun-samfunnet samtidig som vi forsøker å vurdere hvor stor risikoen er for 
at disse hendelsene skal oppstå. På bakgrunn av disse faktorene; mulige uønskede hendelser 
og risiko, utarbeides tiltak og planer for å eliminere eller redusere skadevirkningene om slike 
hendelser skulle oppstå.  
 
Et forslag til ROS-analyse ble i 2005 utarbeidet og sendt alle enhetsledere i Skaun inklusive 
beredskapsenheten (felles brann- og feiervesen med Orkdal kommune) til høring/uttalelse. I 
tillegg ble forslaget oversendt Lensmannen i Skaun til uttalelse. Vi fikk tilbakemeldinger som 
ble innarbeidet i ROS-analysen.  
 
Ved justering av denne planen våren 2010 ble ROS-analysen tilføyd to hendelser: 
Havnivåstigning og økte nedbørsmengder. Begge hendelsene er en følge av forventet 
klimaendring. 
 
2.2 Definisjoner 
Definisjoner: 
Konsekvenskriterier: 

Ufarlig Ingen/små personskader 
 

En viss fare 
Mindre førstehjelpstiltak-/behandling 
Ubetydelige skader på materiell og miljø 
(100.000,-) 

Kritisk 
Mindre førstehjelpstiltak/behandling 
Materiell og miljøskader som krever tiltak 
(2.000.000,-) 

Farlig 
Sykehusopphold 
Materiell og miljøskader som krever tiltak 
(50.000.000,-) 

Katastrofalt 
Invalid / død 
Varig skade på materiell og miljø 
Over 50 millioner 

 
 
Sannsynlighetskriterier: 
Begrep Frekvens 
Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50. år 

Mindre sannsynlig Mellom en gang hver 10. år og en gang hvert 
50. år 

Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10. 
år 
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Meget sannsynlig En gang hvert år 
 
2.3 Risikoområder / fagområder 
Risikoområder / fagområder: 

- Trafikk 
• skolebuss-/bussulykker 
• påkjørsel skolebarn 
• tunnelulykker 

 
- Brann-/eksplosjon 

• brann i større bygninger (sykehjem, omsorgsboliger, trygdeboliger, skoler og 
barnehager, Skaunhallen, rådhuset, samfunnshusdelen i ungdomsskolen) 

• transport av farlig gods gjennom kommunen (gass, metanol, ammunisjon) 
• eksplosjon på bensinstasjon 
• luftforurensing i forbindelse med brann og utslipp 
• båtbrann / evt. oljesøl 

 
- Ras 

• Leirras-/steinras i bolig- og næringsområder 
• Leirras-/steinras som stenger elver, bekker,  fylkesveger og kommunale veger 

 
- Annet 

• langvarig strømbrudd (over 1 døgn) 
• forurensning av vannkilder 
• epidemier 
• ulike former for sabotasje rettet mot vannforsyning, strømtilførsel 
• forurensing fra landbruket 
• smittefare i landbruket (sykdom på husdyr) 
• havnivåstigning 
• økte nedbørsmengder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4 ROS - analyse 
 
 
 

HENDELSE ÅRSAK KONSEKVENS KONSEKVENS 
GRAD 

SANNSYNLIG-
HETSGRAD 

RISIKO- 
REDUSERENDE 
TILTAK 

KONSEKVENS- 
REDUSERENDE 
TILTAK 

Ras i bolig- og 
næringsområder 

Bygging i rasutsatte 
områder (leire), 

Bygninger, større bo-
og næringsområder 
kan rase ut 

Katastrofalt Lite sannsynlig 
Geotekniske planer 
Bakkeplanering og 
elvesikring 

Geotekniske planer, 
 

Steinras ned på 
eksisterende E39 Vann- og frostsprenging 

Vei sperres 
Personskader 
Materielle skader 

Katastrofalt Sannsynlig 
Tilsyn med 
veiskjæringer 
Sikring av utatte partier 

 

Steinras i 
boligområde ved 
Brekka 

Bygging i rasutsatte 
områder 

Personskader 
Materielle skader Katastrofalt Sannsynlig  Sikringsgjerde og 

skredvoll  

Brann ved sykehjem El.årsak, åpen ild, 
tørrkoking, ildspåsettelse 

Personskader, matr. 
skader, evakuering av 
pasienter, 
krisehåndtering 

Kritisk Lite sannsynlig 
Holdningsskapende 
arbeid, opplæring 
betjening, brannsyn 

Varslings- og 
sprinkleanlegg, rekv. 
av egnede bygg, 
branninstruks 

Brann v/Vennatunet 
/omsorgsboliger 

El.årsak, åpen ild, 
tørrkoking, ildspåsettelse 

Personskader, matr. 
skader, evakuering av 
beboere, 
krisehåndtering 

Kritisk Lite sannsynlig 

Holdningsskapende 
arbeid, opplæring 
beboere, tekn.hj.midl., 
brannsyn  

Branninstruks 

Brann v/skoler og 
barnehager 

Elektrisk årsak, 
selvantennelse, 
ildspåsettelse, levende lys 

Personskader, matr. 
skader, evakuering av 
elever, 
krisehåndtering 

Kritisk Mindre 
sannsynlig 

Opplæring av 
medarbeidere og 
barn/elever, tilsyn, 
brannsyn 

Varslingsanlegg, 
branninstruks 

Matforgiftning / 
salmonellaepidemi 

Dårlig hygiene, 
forurenset vann, 
utenlandsopphold 

Helseplager Farlig Lite sannsynlig 
Internkontroll, 
informasjon 
medarbeidere,  

Kontakt med 
tilsynsmyndigheter og 
smittevernlege 
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HENDELSE ÅRSAK KONSEKVENS KONSEKVENS 
GRAD 

SANNSYNLIG-
HETSGRAD 

RISIKO- 
REDUSERENDE 
TILTAK 

KONSEKVENS- 
REDUSERENDE 
TILTAK 

Trafikkulykker 

Tekn.svikt på kjøretøy, 
høy 
hastighet/uaktsomhet, 
promille, veiens 
beskaffenhet, andre 
kjøretøy 

Personskader, 
materielle skader Katastrofalt Sannsynlig Trafikksikkerhetsarbeid 

Trafikksikkerhetsplan, 
Beredskapsplan E39 
Klett-Bårdshaug 

Uhell ifbm. transport 
av farlig gods 

Veiens beskaffenhet, 
dårlig føre, tekn. svikt på 
kjøretøy, vilt i veibanen, 
høy fart 

Personskade, 
miljøskade, 
eksplosjon, helsefare, 
materielle skader, 
lammet infrastruktur 

Kritisk Sannsynlig 

Salting/strøing, skilting, 
rydding av veikant, 
plass for påsetting av 
kjetting, rekkverk, 
trafikkontroller 

Beredskapsplan 

Havari på avløpsnett Brudd på ledningsnett, 
strømbrudd, flom Forurensning En viss fare Sannsynlig  Beredskapsplan 

Forurensning av 
vannforsyning 

Sabotasje, uhell med 
farlig gods, ekstreme 
værforhold, 
”smågnagerår”? 

Sykdom og 
forgiftning Farlig Lite sannsynlig Områdesikring av 

vannkilder 
Beredskapsplan, 
tilsyn  

Gasslekasjer 
v/bensinstasjoner 

Utslipp av gass ved 
tankfylling 

Personskade, 
miljøskade, 
eksplosjon 

Farlig Lite sannsynlig  Beredskapsplaner 

Svikt i samband og 
kommunikasjon 

Ekstreme værforhold, 
ras, sabotasje, 
menneskelig svikt 

Samfunnsmessige 
konsekvenser En viss fare Sannsynlig  

Beredskapsplan, alt. 
sambandsløsninger, 
varsling 

Strømstans 
Ekstreme værforhold, 
ras, sabotasje, 
menneskelig svikt 

Kritisk for sykehjem, 
omsorgsboliger, svikt 
i samband og 
kommunikasjon, 
lammet landbruk, data 

En viss fare Meget 
sannsynlig 

Reserveaggregat, 
utkjøring av ved, 
beredskapsplaner 
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HENDELSE ÅRSAK KONSEKVENS KONSEKVENS 
GRAD 

SANNSYNLIG-
HETSGRAD 

RISIKO- 
REDUSERENDE 
TILTAK 

KONSEKVENS- 
REDUSERENDE 
TILTAK 

Brann/eksplosjon i 
kraftstasjon 

Feil i anlegg, 
menneskelig svikt, 
sabotasje 

Matr.skader, person – 
skader, samf.messige 
konsekvenser 

Farlig Lite sannsynlig Tilsyn, gode rutiner 
Varslingsanlegg, 
slukkeutstyr, 
seksjonering (?) 

Dambrudd  Ekstrem flom, sabotasje Samfunnsmessige 
konsekvenser En viss fare Lite sannsynlig  Beredskapsplaner 

Langvarig 
drivstoffmangel 

Oljestreik, krig, 
naturkatastrofer 

Stans i veikom-
munikasjon, lammet 
matvar-eforsyning og 
produksjon, kritisk 
ved syketransport 

En viss fare Mindre 
sannsynlig 

Rasjonering, 
drivstofflager 

Beredskapstanker for 
landbruk 

Tilflytting av 
flyktninger 

Krig, humanitær hjelp, 
sultkatastrofer 

Boligmangel, 
smittefare, 
forsyningsproblemer, 
kulturkollisjon 

En viss fare Lite sannsynlig  

Aktivisering av 
flyktningetjenesten, 
plan for helsemessig 
og sosial beredskap, 
smittevernplan 

Sabotasje, terror Politiske 
samfunnsproblemer 

Store 
samfunnsmessige 
konsekvenser 

Katastrofalt Lite sannsynlig  Beredskapsplaner 

Spredning av 
fremmede organismer 

Utilsiktet og tilsiktet 
spredning, terror 

Sykdom el. skade på 
mennesker og dyr, 
miljøskade 

Kritisk  Mindre 
sannsynlig Kontroller, informasjon,  Smittevernberedskap 

Alvorlige 
dyresykdommer i 
landbruket 

Virus og bakterier 
Økonomisk tap, 
nedslakting, 
driftsstopp 

En viss fare Mindre 
sannsynlig 

Konsekvent bruk av 
husdyrloven, 
informasjon 

Mattilsynet; 
distriktsveterinær 

Radioaktivt avfall Atomulykker, krig 

Personskader, 
langtidseffekter på 
miljø, økonomiske 
ringvirkninger 

Katastrofalt Mindre 
sannsynlig  

Katastrofeplan, 
nedforing, kassering 
av slakt, radioaktive 
målinger av 
næringsmidler 
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HENDELSE ÅRSAK KONSEKVENS KONSEKVENS 
GRAD 

SANNSYNLIG-
HETSGRAD 

RISIKO- 
REDUSERENDE 
TILTAK 

KONSEKVENS- 
REDUSERENDE 
TILTAK 

Havnivåstigning Klimaendring 

Oversvømmelse av 
landarealer og 
bebyggelse langs 
strendene 

Katastrofalt Sannsynlig Mer miljøvennlig adferd 

Vedta 
hensiktsmessige 
reguleringer i areal- 
og reguleringsplaner. 
Forbygning langs 
strender 

Økte nedbørsmengder Klimaendring 

Oversvømmelse av 
landarealer og 
bebyggelse langs 
strendene 

Kritisk Sannsynlig Mer miljøvennlig adferd 

Teknisk infrastruktur 
dimensjoneres og 
bygges ut fra økte 
nedbørsmengder, 
utskifting av eldre og 
sentrale anlegg 

Skyting innenfor 
skole- eller barnehage 
områder 

Sinsforvirret person / -er, 
terroraksjon 

Personskader, drap og 
eller materielle skader Katastrofalt Lite sannsynlig 

Rutiner for registrering 
av unormal adferd hos 
skolens elever, tidligere 
elever og befolkningen 
generelt 

Handlingsplaner og 
øvelser 
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3. Krisehåndtering 
 
3.1 Når oppstår en krisesituasjon 
En krisesituasjon er definert som en uønsket hendelse som rammer større grupper av 
mennesker og som er mer omfattende enn det den ordinære organisasjonen kan takle 
tilfredsstillende. En kriseplan er ”forberedte handlinger for å møte ulykker og andre 
påkjenninger som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid”.  
 
Når en hendelse på grunn av omfang og tidshensyn ikke kan løses av kommunens normale 
(daglige) administrative og folkevalgte organisasjon, vil den kommunale kriseledelsen etter 
drøfting mellom ordfører og rådmann kalles sammen for å håndtere situasjonen, jfr. Plan for 
kommunal kriseledelse.  
 
3.2 Kommunens rolle og ansvar 
Kommunen har ansvar for å ha systemer og planer for både forebyggende og for 
skadebegrensende arbeide på en rekke fagområder, der samfunnssikkerhetsarbeidet skal bidra 
til å skape mer robuste samfunn slik at befolkningens liv og helse sikres både og freds- og i 
krigssituasjoner. Som grunnlag for samfunnssikkerhetsarbeidet skal risiko- og 
sårbarhetsanalyser gjennomføres (kap.2), og disse skal følges opp både ved forebyggende- og 
skadebegrensende arbeid gjennom ulike delplaner (kap. 6).   
 
Planer for kommunal kriseberedskap er primært utarbeidet for kriser og uønskede hendelser i 
fredstid. Planene skal enkelt kunne tilpasses tilsvarende situasjoner i krig.  
 
3.3 Andres roller – politi/lensmann og fylkesmann  
Politiet har generelt ansvar for å lede (ledelse innebærer også informasjonsansvar): 

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

• Saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette 
 
Ved etablering av kommunal kriseledelse varsles Lokal RedningsSentral (LRS) omgående. 
LRS betyr Lokal RedningsSentral. Etableres jevnlig av politimester når akutt hendelse 
betinger samordning av innsatsressurser. Når LRS etableres overtar politimester ansvaret 
for krisehåndteringen. Skaun kommune blir da ressursleverandør i forhold til LRS’ behov.   
 
Kommunal ledelse må være forsiktig med å kommentere hendelser som vil bli etterforsket for 
straffbare handlinger, også om forhold som ikke direkte berører etterforskningene. Dersom 
det er tvil, kontakt lensmannen.  
 
Lensmannen kan i samråd med kommunen overdra deler av ansvaret for krisehåndteringen til 
den kommunale kriseledelsen.  
 
Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse for hendelser som strekker seg over lenger 
tid og hvor fare for menneskelig er lav, eksempelvis flom, ras, skogbrann og lignende. 
 
Fylkesmannen kan fra sentralt hold gis anledning til, ved større regionale kriser, å overføre 
ansvaret for kriseledelsen fra politimestrene til egen krisestab.  
 
3.4 Kommandolinjer 
Rådmann er leder for kriseledelsen og dermed det administrative og operative kommunale 
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krisearbeidet. Ordfører har de formelle fullmakter til å opptre på vegne av kommunestyret. 
 
3.5 Fullmakter generelt 
Det er påkrevd med fullmakter til kommunens kriseledelse (i fredstid), se Plan for kommunal 
kriseledelse. Ved mobilisering og krig vil ordføreren også få de fullmakter som til enhver tid 
ligger i gitte lover og kongelige resolusjoner. 
 
3.6 Kriseinformasjon 
Skaun kommune har utarbeidet en egen plan for kriseinformasjon, se Plan for informasjon 
ved kriser. 
 
3.7 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. Se for øvrig videre kap. 4 om 
evaluering/kvalitetssikring. 
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4. Kvalitetssikring av samfunnssikkerhetsarbeidet 
Ved kvalitetsrevisjonen skal det kontrolleres om: 

• målsettingen for planen er oppfylt (hvert 4. år) 
• ressursoversikter er à jour (årlig) 

 
4.1 Kvalitetsmål 
Kvalitetsrevisjonen (rullering) av denne planen gjennomføres i to ”avdelinger”: 

• Årlig 
- med hovedvekt på ajourføring av ressursene. 
- Tid for innsending av sjekkliste:  - samtidig med årsmelding 
 
• Hvert 4. år (parallelt med kommuneplanen) 
- hvor det i tillegg til momentene under årlig rullering, kontrolleres for planens målsetting 
og systematisering. 
- Tid for innsending av sjekkliste:  - samtidig med årsmelding 
 

Alle revisjoner gjennomføres i samsvar med generelle retningslinjer for kvalitetsrevisjon av 
beredskapsplaner i Skaun kommune. 

 
Sjekkliste, se pkt. 4.4, fylles ut og sendes rådmann/ass. rådmann/kommuneleder 
 
4.2 Tiltak i årsbudsjett og økonomi-/strategiplan 
Dersom det ved kvalitetsrevisjon av planen fremkommer ønsker om tiltak som har 
økonomiske konsekvenser skal dette tas med i behandling av kommunens budsjett- og 
strategi-/økonomiplan hvert år.  
 
Øvelser: 
Kommunal ledelse ved større kriser er en stor og omfattende oppgave. I tillegg til å utarbeide 
nødvendige planer er øvelser viktig.  
 
Det skal gjennomføres en øvelse minimum hvert 4. år for kommunal kriseledelse, både av 
praktisk og teoretisk art (anbefalt ca. 50/50).   
 
Etter hver øvelse skal det foretas en evaluering av øvelsen. Dersom det avdekkes feil i planen, 
eller det har vært større avvik mellom planforutsetningene og faktisk gjennomføring, skal 
planen revideres. 
 
4.3 Avviksbehandling 
Når det oppdages avvik fra planen skal det alltid skrives ut avviksmelding på standardisert 
skjema.  
 
Avviksmeldinger skal følges opp med korrigerende og forebyggende tiltak. Hovedansvar for 
oppfølging av avvik ligger hos kommunens kriseledelse.  
 
Avviksliste, se pkt. 4.5 , fylles ut og sendes rådmann. 
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4.4 Sjekkliste ved kvalitetsrevisjon 

SJEKKLISTE VED KVALITETSREVISJON 
(internkontrollrunder) 

for  
 

………………………………………………. 
 
Dato for denne kvalitetsrevisjon .....................................................................  ………………… 
 
Dato for forrige kvalitetsrevisjon ………………… 
 
1. Lover, forskrifter og målsetting (hvert 4. år) 
Har det kommet ny målsetting for denne planen, eller er relevante lover og/eller forskrifter 
endret i perioden? 
 
Ja                 Nei   
 
Hvis ja, er planen revidert? 
 
Ja                 Nei   
Hvis nei, skriv avviksmelding. 
 
2. Evaluering av hendelser og øvelser 
Har det vært en uønsket hendelse i siste periode 
 
Ja                 Nei   
Hvis ja, er planen evaluert etter hendelser og er planen korrigert for eventuelle registrerte 
avvik? 
 
Ja                 Nei   
Hvis nei, skriv avviksmelding! 
 
Forutsetter planen at det skulle vært holdt øvelse i siste periode? 
 
 
Ja                 Nei   
 
Hvis ja, er øvelse gjennomført? 
 
Ja                 Nei   
Hvis nei, skriv avviksmelding. 
Hvis ja, er planen evaluert etter øvelse og er planen korrigert for eventuelle registrerte avvik? 
 
Ja                 Nei   
Hvis nei, skriv avviksmelding. 
 
3. Årlig kvalitetsrevisjon (rullering) 
Er denne planen (med evt. vedlegg) holdt à jour ved årlig kvalitetsrevisjon?  
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Ja                 Nei   
Hvis nei, skriv avviksmelding. 
 
4. Utsendelse av revidert plan 
Har alle innehavere/mottakere av denne planen mottatt alle oppdateringer som er utsendt i 
perioden? 
 
 
Ja                 Nei   
Hvis nei, skriv avviksmelding. 
 
5. Tiltak i årsbudsjett og strategi-/økonomiplan 
Har der ved kvalitetsrevisjon av denne planen fremkommet ønsker om tiltak som må inn i 
tiltaksplan? 
 
 
Ja                 Nei   
Hvis ja, er tiltak ført opp i kommende tiltaksplan? 
 
Ja                 Nei   
Hvis nei, skriv avviksmelding! 
 
6. Avviksbehandling 
Er det kommet inn avviksmeldinger til denne plan etter forrige kvalitetsrevisjon? 
 
 
Ja                 Nei   
Hvis ja, er avviksbehandling gjennomført i henhold til gjeldende regler? 
 
Ja                 Nei   
Hvis nei, skriv avviksmelding! 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Dato / underskrift 
 
Kopi sendes  
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4.5 Skjema for avviksmelding 

AVVIKSMELDINGSSKJEMA 
for 

……………………………………………… 
 
Ved gjennomgang av denne planen den…………..ble det konstatert følgende avvik: 
 

Endring i målsetting eller i lover og/eller forskrifter er ikke ajourført i plan 
 

Plan er ikke evaluert etter hendelse eller øvelse 
 

Det er ikke avholdt øvelse i perioden 
 

Plan er ikke holdt à jour ved årlig kvalitetsrevisjon 
 

Etter endring av plan er det ikke sendt ut rettelser/oppdatering av planen til alle 
oppført i fordelingslisten 

 
Nye tiltak er ikke ført opp i budsjettforslag 

 
Avviksmelding er ikke behandlet i henhold til gjeldende regler 

 
Beskrivelse: …………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Ansvarlig for å endre/korrigere planen for å hindre lignende fremtidige avvik er: 
 
……………………………………………………. 
 
Frist for å gjennomføre endring er ……………….. 
 
 
 
……………………………………………………. 
Dato / underskrift 
 
        Gjennomført, dato / ansvarlig 
 
        …………………………………… 
 
 
Kopi sendes  
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5. Delplaner 
Som del av den overordnede planen for samfunnssikkerhet er det utarbeidet ”del-planer” 
innen flere områder, med utgangspunkt i en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). I tabellen 
nedenfor gis en skjematisk oversikt over eksisterende delplaner med hensyn til beredskap i 
Skaun kommune: 
 

Planer Ansvarlig for plan Status for plan 

Plan for samfunnssikkerhet Rådmann Vedtatt 11-05.05 
Justert okt 2013 

Plan for kriseledelse Rådmann Vedtatt 11-05.05 
Justert okt 2013 

Plan for informasjon ved kriser Rådmann Vedtatt 11.05.05 
Justert okt 2014 

Plan for helsemessig og sosial beredskap ved 
kriser/katastrofer og krig 

Kommunelege I /  
Rådgiver 

Vedtatt K-styret 
11.05.05, K-35/05 

Plan for psykososialt kriseteam  
- retningslinjer/handlingsplan 

Leder psykisk 
helsetjeneste Adm. revidert 2010 

Smittevernplan for Skaun kommune 
 Kommunelege I Admin. redigert 

Juni 2009 
Beredskapsplan E39 Klett – Bårdshaug 
 

Skanska / Teknisk 
kontor 

Vedtatt 2004 
revidert 2005 /-07 

Beredskapsplan Malmsjøen kommunale 
vannverk Teknisk kontor Vedtatt K-99/01638 

rev. Jan. 2007 
Beredskap ved knapphet på elektrisk kraft 
 

Kommuneleder  
Teknisk kontor 

Vedtatt 
K-03/00056-002 

Geoteknisk risiko- og sårbarhetsanalyser og 
planer for rasområder i Skaun kommune, areal- 
og reguleringsplaner 

Teknisk kontor Utarbeidet 2002 

Beredskapsplan for skoler og barnehager Enhetslederne  
Trafikksikkerhetsplan Teknisk kontor 2009 
Miljørettet Helsevern Teknisk kontor 1999 

Vern mot akutt forurensing, Sør Trøndelag 
Trondheim 
brannvesen / 
Næringskontoret 

1996 

Tjenesteavtale for omforente beredskapsplaner 
mellom Skaun kommune og St. Olavs hospital 
HF 

  

 
5.1 Plan for kommunal kriseledelse  
5.2 Plan for kriseinformasjon 
5.3 Plan for psykososialt kriseteam 
5.4 Plan for helsemessig og sosial beredskap 
5.5 Plan for smittevern 
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