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1.0 Innledning 

Plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap legger føringer for kommunens 
årlige oppfølging av fagområdet. Planen fungerer som overbygning og bindeledd mellom 
overordnede styringsdokument og ROS-analyser, beredskapsplaner og virksomhetene sine 
planer for oppfølging av fagområdet. 
I den videre teksten benevnes planen som «oppfølgingsplanen».  
 

1.1 Forankring og ansvar for oppdatering 
Meløy kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er godt forankret i 
kommuneplanens mål og strategier:  

• «Kommunens kriseberedskap skal bygge på oppdaterte ROS-analyser og kriseplaner. 
Kompetanseutvikling og øvelser skal stå sentralt i arbeidet med å håndtere kriser best 
mulig». 

Oppfølgingsplanen utgjør sammen med den helhetlige ROS-analysen og kommunens 
overordnede beredskapsplan det øverste nivået av kommunens beredskapsdokumentasjon. 
 
Tabell 1. Oversikt over ROS-analyser og beredskapsplaner i Meløy kommune. 
Overordnet 
beredskap 

Helhetlig ROS analyse Plan for oppfølging av 
samfunnssikkerhet og beredskap  

 Plan for kommunal beredskap og kriseledelse / CIM 
 Plan for krisekommunikasjon 
 Varslingsliste / Ressursoversikt 
 Evakueringsplan 
 Oversikt - andre beredskaps- og kriseplaner 
Operativ  
beredskap 

Plan for beredskap og 
kriseledelse i 
oppvekst 

Plan for helsemessig 
og sosial beredskap 

Beredskapsplan for 
samfunn  

 Beredskapsplaner for 
9 skoler  

Smittevernplan 
(Pandemiplan) 

Beredskapsplan for 
plan, utvikling og næring 

 Beredskapsplaner for 
7 barnehager 

Plan for psykososialt 
kriseteam 

Beredskapsplan for 
kommunalteknikk 
(Brann, Drikkevann, 
Forurensning, Havner) 

 Beredskapsplaner for 
alle virksomheter 

Beredskapsplaner for 
alle virksomheter 
(Omsorg, Helse, NAV) 

Beredskapsplan for alle 
virksomheter 

 ROS analyser for alle 
virksomheter 

ROS analyser for alle 
virksomheter 

ROS analyser for alle 
virksomheter  

 
Den helhetlige ROS-analysen skal revideres hvert fjerde år. Oppfølgingsplanen og 
kommunens overordnede plan for beredskap og kriseledelse skal fra 2020 oppdateres årlig. 
Kommunens beredskapskoordinator er ansvarlig for at oppdateringsprosessen har 
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tilstrekkelig medvirkning fra relevante interne og eksterne aktører. Oppdateringene 
godkjennes av kommunedirektøren og legges deretter fram for kommunestyret som 
orienteringssak.  
 
Ansvar for utarbeidelse og oppdatering av ROS-analyser og beredskapsplaner på operativt 
nivå følger det samme ansvarsprinsippet som for kommunens ledelse i det daglige. Når det 
gjelder tematiske beredskapsplaner som smittevernplan og evakueringsplan, skal det framgå 
av planen hvem som er ansvarlig. 
 

1.2 Plangrunnlag og oppbygging av oppfølgingsplanen 
Oppfølgingsplanen har to utgangspunkt: 

• Formelle føringer gitt i lov, forskrift og nasjonal veiledning  
• Konkrete behov/utfordringer utledet av risiko- og sårbarhetsanalyser, hendelser o.l. 

 
Oppfølging av de formelle føringene er tydeliggjort ved at oppfølgingsplanens kapittel 2 er 
strukturert på samme måte som forskrift om kommunal beredskapsplikt. Her gis det en kort 
status for hvordan kommunen ligger an i forhold til forskriftskravene, hvilke tiltak som er 
iverksatt og hva som skal gjøres for å få ytterligere resultatforbedring. Denne 
gjennomgangen er en direkte oppfølging av forskriftens § 9 som fastsetter at kommunen 
skal dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt. Kapittel 3 er en konkret 
handlingsplan der oppgaver og ansvar for oppfølging fastsettes. Kapittel 4 er konkrete planer 
for hvordan Meløy kommune skal arbeide med opplæring. Kapittel 5 er øvingsplan innenfor 
samfunnssikkerhet og beredskap. Kapittel 6 er en oppsummering av beredskapstiltak i 
forhold til de 10 scenariobeskrivelsene i helhetlig ROS analyse for Meløy kommune. 
 

2.0 Krav til systematisk beredskapsarbeid 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunene å arbeide helhetlig og 
systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. I dette kapittelet gis det en kort status 
for hvordan kommunen ligger an i forhold til forskriftskravene, hvilke tiltak som er iverksatt 
og hva som skal gjøres for å få ytterligere resultatforbedring.  
 

2.1 Formål 
I forskrift om kommunal beredskapsplikt § 1 er det fastsatt at: 
«Forskriften skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. 
Kommunen skal jobbe 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.» 
 
Forskriften består ellers av ni paragrafer som konkretiserer kommunens plikter.  
Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes oppfølging av denne forskriften.  
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2.2 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse  
Forskriftens § 2 pålegger kommunen å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.  
Meløy kommune utarbeidet sin første helhetlige ROS-analyse i 1999, og har siden ikke 
gjennomført noen større revisjon av dokumentet. Revisjonen i 2019/2020 har vært et 
omfattende arbeid, og har blant annet hatt som mål å sikre at alle formelle krav til analysen 
er oppfylt. Det har også vært satset på å få til en bedre kopling mellom den helhetlige ROS-
analysen, den overordnede beredskapsplanen og en plan for oppfølging – både av selve 
ROS-analysen, men også av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap generelt.  
 
Videre oppfølging  
Det legges opp til at helhetlig ROS-analyse revideres hvert fjerde år. Oppfølgingsplanen og 
plan for beredskap og kriseledelse, sammen med andre overordnede beredskapsdokument, 
revideres og legges fram for kommunestyret hvert år.  
God intern og ekstern medvirkning skal prioriteres ved revisjonen av ROS-analysen. 
 

2.3 Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeid 

Forskriftens §3 stiller krav om at den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal ligge til 
grunn for en helhetlig og systematisk oppfølging:  
 
«På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen:  

a) utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.  
b) vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter lov 27. juni 2008 nr. 
71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).»  
 

Den helhetlige ROS-analysen skal altså være en viktig premissleverandør for mer enn bare 
beredskapsarbeidet. Arbeidet med samfunnssikkerhet skal også være en integrert del av 
kommunens helhetlige plan- og styringssystem. Dette er bare delvis på plass i Meløy 
kommune. Selv om kommuneplanen på øverste nivå, med visjon, mål og strategier viser til 
at trygge levekår er blant det aller viktigste for Meløy kommune, mangler det en tydelig linje 
fra dette nivået og ned til det daglige arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.  
 
Videre oppfølging  
Utarbeidelsen av denne oppfølgingsplanen må ses som et skritt mot å få et mer helhetlig 
system på plass. Det mest formelt riktige ville vært å ta utgangspunkt i neste rullering av 
kommuneplanens samfunnsdel, og derfra bygge et system med langsiktige mål, strategier, 
prioriteringer og plan for oppfølging.  
Behovet for tydelig kopling mellom helhetlig ROS-analyse med oppfølgingsplan og de 
overordnede, strategiske styringsdokumentene, spilles inn til arbeidet med revisjon av 
kommuneplanens samfunnsdel.  
I den grad det er hensiktsmessig legges strategiske føringer for samfunnssikkerhet- og 
beredskapsarbeidet inn i de nye styringsdokumentene Meløy kommune skal utarbeide. 
 



 

Side 6 av 23 

2.4 Beredskapsplan 
Forskriftens § 4 setter krav til kommunens beredskapsplaner. 
«Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med 
utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet 
beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere 
øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre relevante 
offentlige og private krise- og beredskapsplaner.» 
 
Beredskapsplanen skal som et minimum inneholde: 

a) en plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør 
kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som 
har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles.  

b) en varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. 
Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i 
krisehåndteringen.  

c) en ressursoversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen 
selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved 
uønskede hendelser. Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører 
om bistand under kriser.  

d) evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen.  

e) plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte. 
 
Meløy kommunes plan for beredskap og kriseledelse oppfyller alle minimumskravene som 
forskriften fastsetter, med unntak av ressursoversikt og evakueringsplan.  
Når det gjelder kravet om varslingsliste ivaretas det i beredskapsplanen, og i kombinasjon 
med krisestøtteverktøyet CIM. Planen fastsetter hvem som har en rolle i kommunens 
kriseberedskap. Oversikter med navn og kontaktinformasjon vedlikeholdes i CIM. 
Det største forbedringspotensialet ligger i koplingene mellom plan for kommunal beredskap 
og kriseledelse, og de operative beredskapsplanene (tematiske planer, beredskapsplaner for 
virksomhetene, evakueringsplaner, mm.) 
 
Videre oppfølging  
Koplingene mellom overordnet plan for kommunal beredskap og kriseledelse, og operative 
beredskapsplaner bør gjennomgås for bedre samordning og helhetlig oversikt.  
 

2.5 Interkommunalt samarbeid 
Forskriftens § 5 gir føringer om at interkommunalt samarbeid bør etableres der det er 
hensiktsmessig. 
«Der det er hensiktsmessig bør det etableres samarbeid mellom kommuner om lokale og 
regionale løsninger av forebyggende og beredskapsmessige oppgaver, med sikte på best 
mulig utnyttelse av de samlede ressurser. Hver kommune skal ha en egen beredskapsplan og 
helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til forskriften.» 
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Salten regionråd har etablert et felles beredskapsforum for alle kommunene i Salten, hvor 
beredskapskoordinator fra hver kommune møter. Det er også utarbeidet en felles ROS 
analyse for Salten. (ROS Salten 2017). 
 
Videre oppfølging 
Det interkommunale samarbeidet i Salten beredskapsforum videreutvikles i henhold til 
gjennomført evaluering av kommunene i Salten og Fylkesmannen i Nordland i januar 2020. 
 

2.6 Oppdatering og revisjon 
Forskriftens § 6 setter krav til oppdatering av den helhetlige ROS-analysen og den 
overordnede beredskapsplanen: 

«Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av 
kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og bygge-
saksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, og for øvrig ved 
endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.» 
 
«Kommunens beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum 
revideres en gang pr. år. Av planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for 
oppdatering av planen og når planen sist er oppdatert.» 

Når det gjelder oppdatering av helhetlig ROS-analyse, må forskriftskravet oppfattes som et 
minimumskrav, og det er i praksis snakk om hvert fjerde år. Meløy kommune har ikke 
tidligere oppfylt dette kravet. 
Kravet til revisjon av overordnet beredskapsplan er delvis ivaretatt. Varslingslister og 
kontaktinformasjon blir fortløpende oppdatert, og planen blir gjennomgått en gang i året.  
 
Videre oppfølging  
Fra og med 2020 legges det opp til at ROS-analysen skal revideres hvert fjerde år i 
forbindelse med ny kommunal planstrategi. Mindre oppdateringer skal gjennomføres 
dersom risiko- og sårbarhetsbildet endres i takt med samfunnsutviklingen, eller når 
evaluering av øvelser og uønskede hendelser gir grunnlag for å foreta nødvendige endringer. 
Dette sikrer at ROS-analysen blir et mer levende dokument, og kan få en større nytteeffekt. 
 

2.7 Øvelser og opplæring 
Forskriftens § 7 setter krav til øvelser og opplæring: 

«Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. Scenarioene for øvelsene bør 
hentes fra kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen skal øve 
sammen med andre kommuner og relevante aktører der valgt scenario og øvingsform 
gjør dette hensiktsmessig.» 
«Kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle 
i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner.» 
 

Meløy kommune oppfyller kravet om øvelse av kommunens beredskapsplan. Den siste 
øvelsen ble gjennomført 21. januar 2020. (Øvelse Nordland) Denne øvelsen ble evaluert den 
31. januar 2020, og det ble utarbeidet en evalueringsrapport med flere forbedringspunkter.  
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Kommunens plan for framtidige øvelser framgår av kapittel 5 i oppfølgingsplanen. Det skal 
gjennomføres minimum 4 øvelser på varslingsrutiner per år. I tillegg skal det årlig 
gjennomføres en skrivebords øvelse i et aktuelt tema eller senario per år. Etter hver øvelse 
skal det gjennomføres en evaluering. Kommunens kriseledelse skal så langt som mulig delta 
på alle arrangementer knyttet til kriseøvelser som gjennomføres av Fylkesmannen og andre 
relevante offentlige instanser. Ansvarlig for koordinering og gjennomføring av øvelsene er 
beredskapskoordinator. 
 
Videre oppfølging  
Planer for opplæring og øvelser framgår av kapittel 4 og 5. Disse planene revideres årlig som 
en del av denne oppfølgingsplanen. 
 

2.8 Evaluering av øvelser og hendelser 
Forskriftens § 8 fastsetter krav om evaluering etter øvelser og uønskede hendelser: 

«Kommunen skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. 
Der evalueringen gir grunnlag for det, skal det foretas nødvendige endringer i risiko- 
og sårbarhetsanalysen eller beredskapsplaner.» 

 
Kommunen kan lage en generell prosedyre for hvordan hendelser og øvelser skal evalueres. 
Fylkesmannen kan også ta initiativ til evalueringer etter øvelser og uønskede hendelser for å 
sikre læring og utvikling av samfunnssikkerhetsarbeidet. Etter uønskede hendelser der 
kommunen har etablert kriseledelse skal kommunen evaluere krisehåndteringen. 
 
Videre oppfølging  
Krav om evaluering er tydelig fastsatt både i kommunens beredskapsplan og i øvingsplanen i 
kapittel 5, men dette bør følges opp med evalueringskriterier, retningslinjer og maler som 
kan være til hjelp i gjennomføringen. Den som har ansvar for å evaluere større øvelser bør 
samarbeide med de som planlegger øvelsen, slik at det blir sammenheng mellom øvingsmål 
og evalueringskriterier. Konkrete forbedringstiltak innarbeides i helhetlig ROS og 
beredskapsplaner.  
 

2.9 Dokumentasjon 
Forskriftens § 9 fastsetter at kommunen skal kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav 
er oppfylt: 

«Kommunen skal kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt.» 
 
Kommunen må kunne dokumentere hvordan de ulike virkemidlene i kommunal 
beredskapsplikt (helhetlig ROS, plan for oppfølging, overordnet beredskapsplan, øvelser, 
opplæring og evaluering) er fulgt opp, blir oppdatert og videreutviklet.  
Denne bestemmelsen danner grunnlag for kommunens systematiske arbeid, egenkontroll og 
forvaltningsrevisjon. Dette igjen danner grunnlag for fylkesmannens tilsyn.  
 
Videre oppfølging  
Kommunens oppfølgingsplan for samfunnssikkerhet og beredskap skal inneholde en 
oppdatert gjennomgang av status for oppfølging av den kommunale beredskapsplikten. 
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2.10  Tilsyn 
Forskriftens § 10 fastsetter at fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunens oppfølging av 
den kommunale beredskapsplikten: 

«Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter 
etter denne forskriften. Tilsynet skal følge bestemmelser i kapittel 10A i lov 25. 
september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).»  
 

Tilsynet skal være i tråd med kommunelovens bestemmelser i kapittel 10 A, og DSB har laget 
en egen veileder for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt.  
Fylkesmannen har også myndighet til å undersøke om kommunen følger opp plikten til å 
bistå næringslivet med næringsberedskapsoppgavene. 
 
Videre oppfølging  
Kommunen skal følge opp funn fra fylkesmannens tilsyn slik at samfunnssikkerhetsarbeidet 
er i tråd med lov, forskrift og tilpasset lokalsamfunnet. 
 

3.0 Handlingsplan for 2020 – 2023 

Denne oppfølgingsplanen har en handlingsplan med et fireårsperspektiv. Handlingsplanen 
revideres hvert år i forbindelse med behandling av kommuneplanens handlingsdel og 
økonomiplan/ budsjett hver høst. Følgende tiltak er prioritert: 

• Tiltak som er avgjørende for å opprettholde en forsvarlig kommunal beredskap. 
• Tiltak som gjelder den enkelte virksomhet, f.eks. tiltak på skoler og sykehjem.  
• Tiltak som kan forbedre samarbeidet med andre eksterne samarbeidsinstanser. 
 

3.1 Tiltak som kriseledelsen er ansvarlige for 
På bakgrunn av helhetlig ROS analyse bør følgende tiltak følges opp av kommunens 
kriseledelse:  

• Kommunal pandemiplan / revisjon av smittevernplan for Meløy 
• Øvelse på scenario – Brann ved sykehjem/omsorgssenter 
• Øvelse på scenario - Trafikkulykke – buss og tankbil 
• Øvelse på scenario - Skoleskyting 
• Øvelse på scenario – Skred og flom i Meløy 
 

Revisjon av kommunens smittevernplan og kontinuitetsplan for pandemiutbrudd er viktige 
tiltak for å redusere konsekvensene av et pandemiutbrudd, som er den første scenario 
beskrivelsen i ROS-analysen. Dette tiltaket bør prioriteres med oppstart i løpet av 2020.  
ROS-analysen påpeker videre flere uønskede hendelser som kommunen bør øve på. 
Kommunens øvingsplan i kapittel 5 legger opp til at kommunens kriseledelse skal arrangere 
en øvelse hvert år i planperioden 2020-2023. Det er naturlig å velge de 4-5 scenarioene som i 
ROS analysen er vurdert å ha høyeste risiko. Valg av scenariobeskrivelse gjøres i den 
konkrete øvelsesplanlegging.  
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Når det gjelder andre tiltak som ikke direkte kan utledes fra den helhetlige ROS-analysen, 
skal kommunens kriseledelse gjennomføre regelmessige statusmøter fire ganger i året i 
løpet av planperioden. I møtene skal aktuelle tema, hendelser, øvelser og revisjon av ROS-
analyser og beredskapsplaner diskuteres. I noen av møtene kan eksterne 
samarbeidspartnere innenfor det aktuelle temaområdet inviteres. 
 
Tiltak som kriseledelsen skal gjennomføre i 2020 – 2023 
Tiltak Når (2020-2023) 
Plan for krisekommunikasjon: Informasjon til befolkningen, 
medier og egne ansatte. Vurdere alternative 
kommunikasjonsløsninger. Kommunen kjøper tilstrekkelig 
antall satellitt-telefoner. 
Vurder ulike samband i redningstjenesten. (Nødnett land, 
flyradio VHF, maritim VHF). 

2020-2021 

Øvelse på scenario – Brann ved sykehjem/ omsorgssenter 
 

Våren 2021 

Øvelse på scenario - Trafikkulykke – buss og tankbil 
 

Våren 2022 

Øvelse på scenario - Skoleskyting 
 

Våren 2023 

Øvelse på scenario – Skred og flom i Meløy 
 

Våren 2024 

Faste møter – kriseledelsen (4 per år) 
 

Januar, April,  
August og November 

Samordnet beredskapsplanverk: Kommunenes overordnede 
beredskapsplan skal være samordnet med andre relevante 
samfunnssikkerhetsaktører. Samordning vil bidra til å etablere 
gjensidige oversikter over planer, ansvar, roller og ressurser. 
Relevante aktører vil være HRS, politi, helse, brann, vegvesen, 
kraftforsyning, frivillige organisasjoner og sivilforsvaret, m.fl. 
 

 

  
 

3.2 Tiltak som beredskapskoordinator er ansvarlig for 
På bakgrunn av vurderinger i helhetlige ROS-analyse bør følgende tiltak følges opp av 
kommunens beredskapskoordinator: 

• Utarbeide plan for befolkningsvarsling (sms/ums varsling). 
• Vurdere alternative løsninger for telefoni, inkludert nødnett, satellitt telefoner mv. 
• Søke tettere samarbeid med eksterne instanser om forebygging, beredskap og øvelser. 
 

Av disse tiltakene skal arbeidet med kommunens beredskapsplan for befolkningsvarsling og 
innkjøp av nødvendig kommunikasjonsutstyr prioriteres i 2020.  
Når det gjelder andre tiltak som ikke direkte kan utledes fra den helhetlige ROS-analysen, 
har beredskapskoordinatoren ansvar for flere løpende oppgaver, og noen andre enkelttiltak. 
Løpende oppgaver som vedlikehold av varslingslister og oppgaver som er fastsatt i 
beredskapsplanen og opplæringsplanen spesifiseres ikke her. 
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Beredskapskoordinatoren har også igangsettingsansvar for tiltakene som sorterer under 
kriseledelsen. 
 
Tiltak som beredskapskoordinator skal gjennomføre i 2020 – 2023: 
Tiltak Når (2020-2023) 
Utarbeide plan for befolkningsvarsling 
 

2020 

Revisjon av helhetlig ROS analyse 
 

2023 

Revisjon av plan for kommunal kriseledelse 
 

Hvert år (2020 – 2021 – 2022 – 2023) 

Plan for oppfølging av samfunnssikkerhet 
og beredskap  

Hvert år (2020 – 2021 – 2022 - 2023) 
Rullering ved behandling av økonomiplan 

Delta i Salten beredskapsråd  Hvert år (2020-2023)  
Utarbeide retningslinjer og maler for 
evaluering av uønskede hendelser og 
øvelser 

2020 

 

3.3 Tiltak som organisasjonsavdelingen/HR er ansvarlig for 
Helhetlige ROS-analyse anbefaler at følgende tiltak følges opp av organisasjonsavdelingen:  
• Oppdatert evakueringsplan for rådhuset. 
• Gjennomgang av reserveløsninger for strøm og kjøling mv. i kommunens datasentral.  
Begge disse tiltakene skal prioriteres i 2020. Gjennomgang av reserveløsninger for strøm og 
kjøling i kommunens datasentral kontrolleres, og nødvendige tiltak må følges opp videre i 
samarbeid med kommunens IKT avdelingen og Braathe (iTet).  
Når det gjelder andre tiltak som ikke direkte kan utledes fra den helhetlige ROS-analysen, 
skal organisasjonsavdelingen i 2020 gjøre en egen vurdering av om avdelingens ROS-analyser 
og beredskapsplaner er dekkende og hensiktsmessige. 
 
Tiltak som organisasjonsavdelingen/HR skal gjennomføre i 2020 - 2023  
Tiltak Når (2020 – 2023) 
Revisjon av evakueringsplan for rådhuset  2020 
Gjennomgang av reserveløsninger for strøm 
og kjøling mv. i kommunens datasentral  
 

2020 

Gjennomgang av organisasjonsavdelingens 
ROS-analyser og beredskapsplaner  
 

2021 

 

3.4 Tiltak som seksjon oppvekst er ansvarlig for  
Helhetlige ROS-analysen anbefaler at følgende tiltak følges opp av seksjon oppvekst:  
• ROS-analyse og beredskapsplan for flytting og alternativ drift av barnehager og skoler  
• ROS-analyse og beredskapsplaner for trafikkulykke med skolebuss og tankbil 
• ROS-analyse og beredskapsplaner for skoleskyting  
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Disse tre tiltakene skal prioriteres i 2020-2021, men gjennomføres ved at alle skoler 
reviderer sine ROS-analyser og sørger for at de tre uønskede hendelsene blir vurdert.  
Når det gjelder andre tiltak som ikke direkte kan utledes fra den helhetlige ROS-analysen, 
skal alle skoler og barnehager også revidere sine beredskapsplaner med utgangspunkt i egne 
reviderte ROS-analysene for hver virksomhet. 
 
Tiltak som oppvekst skal gjennomføre i 2020-2023 
Tiltak   Når 
Revisjon av skolenes ROS-analyser 
Funn fra helhetlig ROS analyse skal vurderes 

2020-2021 

Revisjon av skolenes beredskapsplaner,  
med utgangspunkt i revisjonen av egen ROS 

2020-2021 

Revisjon av barnehagenes ROS-analyser. 
Funn fra kommunens helhetlige ROS-
analyse skal følges opp.  
 

2020-2021 

Revisjon av barnehagenes 
beredskapsplaner, med utgangspunkt i 
revisjonen av deres ROS-analyser 
 

2020-2021 

 

3.5 Tiltak som seksjon helse, omsorg og velferd er ansvarlig for  
Den helhetlige ROS-analysen anbefaler at følgende tiltak følges opp av seksjon helse, omsorg 
og velferd:  

• Revisjon av helse- og sosialberedskapsplanen  
• Revisjon av smittevernplan og pandemiplan  
• ROS-analyse og beredskapsplaner for flytting og alternativ drift av helse og 

omsorgsinstitusjoner/bofellesskap 
Revisjon av smittevernplan og pandemiplan skal prioriteres med oppstart i 2020. Tiltakene 
som gjelder ROS-analyser gjennomføres ved at alle virksomhetene reviderer den ROS-
analysen de har, og sørger for at aktuelle hendelser i scenariobeskrivelsene blir vurdert. 
 Når det gjelder andre tiltak som ikke direkte kan utledes fra den helhetlige ROS-analysen, 
skal alle virksomhetene også revidere beredskapsplanene sine med utgangspunkt i egne ROS 
analyser som de reviderer for sin virksomhet.  
 
Tiltak som seksjon helse, omsorg og velferd skal gjennomføre i 2020-2023  
Tiltak  Når 
Revisjon av smittevernplan og pandemiplan 2020-2021 
Revisjon av helse- og sosialberedskapsplan 2020-2021 
Revisjon av ROS-analyser for alle virksomhetene. 
Funn fra kommunens helhetlige ROS-analyse skal 
følges særlig opp.  

2020-2021 

Revisjon av virksomhetene sine beredskapsplaner, 
med utgangspunkt i revisjonen av ROS-analysene  

2020-2021 
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3.6 Tiltak som seksjon samfunn er ansvarlig for  
 Den helhetlige ROS-analysen anbefaler at følgende tiltak følges opp av seksjon samfunn: 
• Gjennomgang av ROS analyser og beredskapsplaner for alle virksomheter  
• Gjennomgang av rutiner for å ivareta sårbare abonnenter innenfor vannforsyning  
 
Gjennomgang av beredskapsplaner for iverksetting av nødstrømsforsyning skal 
gjennomføres i samarbeid med aktuelle virksomheter, og Meløy Energi AS.  
 
 
Tiltak som seksjon samfunn skal gjennomføre i 2020-2023 
Tiltak Når 
Gjennomgang av beredskapsplaner for 
iverksetting av nødstrømsforsyning  

2020 

Gjennomgang av rutiner for å ivareta sårbare 
abonnenter innenfor vannforsyning  

2020 

Revisjon av ROS-analyser for alle 
virksomheter. Funn fra kommunens 
helhetlige ROS-analyse skal følges opp.  

2020-2021 

Revisjon av alle virksomhetene sine 
beredskapsplaner, med utgangspunkt i 
revisjon av egne ROS-analyser 
 

2020-2021 

 

4.0 Opplæringsplan for 2020-2023 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt fastsetter i § 7 at kommunen skal ha et system for 
opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har 
tilstrekkelige kvalifikasjoner. I DSBs veileder til denne forskriften er det beskrevet at de som 
står på kommunens interne varslingslister kan benyttes som oversikt over hvem som inngår i 
et system for opplæring. Opplæring skal først og fremst gis i forbindelse med øvelser, men 
kan også gis som egen internopplæring. Kommunen skal dokumentere sitt system for 
opplæring. Dette kan for eksempel gjøres gjennom plan for oppfølging og/eller i kommunens 
kompetanseplan. Meløy kommune skal tilby tilpasset opplæring i samfunnssikkerhet og 
beredskap for følgende målgrupper:  
 
• Kriseledelsen/beredskapskoordinator 
• Krisestaben/interne samarbeidsparter 
• Virksomhetsledere og enhetsledere med beredskapsansvar  
• Andre nøkkelpersoner (psykososialt kriseteam, mv.)  
• Kommunestyret  
 
For kriseledelsen er det i perioden planlagt opplæring i bruk av nødnett telefoner.  
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For kommunestyret vil det bli gitt en innføring i kommunens beredskapsansvar i forbindelse 
med behandling av helhetlig ROS analyse og oppfølgingsplanen. Det er ikke planlagt flere 
tiltak for kommunestyret i perioden 2020-2023. 
 

4.1 Opplæringstiltak 2020-2023 
Tiltak Når  Ansvar 
Beredskapsseminar for krisestaben 
(halv dag) 
 Gjennomgang av planverk og 

roller 
 Grunnkurs i CIM 

2021 Beredskapskoordinator  
 

Beredskapsseminar for krisestaben 
(halv dag)  
 Krisekommunikasjon 
  

2021 Beredskapskoordinator  
Kommunikasjonsrådgiver  
 

Beredskap som tema i seksjoner og 
virksomhetenes ledermøter  

2022 Beredskapskoordinator 
Kommunalsjefer  
Ass. kommunedirektør 

Beredskapsseminar for hele 
kommunens beredskapsorganisasjon 
(heldags) 
 

2023 Kommunedirektør 
Beredskapskoordinator 

 

5.0   Øvingsplan for 2020-2023  

Forskrift om kommunal beredskapsplikt fastsetter i § 7 at kommunens beredskapsplan skal 
øves hvert annet år. I DSBs veileder til denne forskriften er det beskrevet at bestemmelsen 
skal sikre at kommunens kriseledelse er rustet til å ivareta sine oppgaver ved håndtering av 
uønskede hendelser. Gjennom øvelser kan kommunen teste og videreutvikle sine 
beredskapsplaner og kriseorganisasjon, gi opplæring til de som inngår i kommunens 
kriseorganisasjon og avdekke styrker og svakheter i samfunnssikkerhetsarbeidet.  
 
Veilederen påpeker at kommunene bør planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser i 
samarbeid med interne og eksterne aktører. Viktige øvingsmomenter kan være:  
• Avklare roller og ansvar – både innad i egen organisasjon, mellom kommunen og eksterne 
aktører og mellom de eksterne aktørene.  
• Etablere situasjonsforståelse.  
• Fordele ressurser på tvers av aktører for å ivareta befolkningen.  
• Krisekommunikasjon.  
Det stilles krav om at plan for kommunal kriseledelse skal øves minimum hvert annet år. 
Dette er for å sikre kontinuitet og vedlikehold av kommunens beredskap. Kravet til 
hyppighet er knyttet til deltakelse i øvelse, ikke til at kommunen selv arrangerer den. 
Minimumskravet er selvfølgelig ikke til hinder for at kommunen øver oftere.  
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Forskriften stiller også krav om at øvelser skal evalueres. Som eget oppfølgingspunkt er det 
fastsatt at kommunen i 2020 skal utarbeide retningslinjer og maler for evaluering av 
uønskede hendelser og øvelser.  
Kommunen øvde sist i februar 2020. Fylkesmannens «Øvelse Nordland» - Brann om bord i 
fraktebåt. Evakuering. 
 

5.1 Planlagte øvelser 2020-2023  
Tiltak Når Ansvar 
Varslingsøvelse (uten forvarsel) for 
kommunens kriseledelse og 
beredskapsstab.  
Skal teste kommunens interne 
varslingssystem og evne til rask 
etablering av beredskapsorganisasjon. 

2020 (4 pr. år) Beredskapskoordinator  

Diskusjonsøvelse/papirøvelse for 
kriseledelsen og krisestaben. Scenario 
fastsettes ikke her, men skal være 
forankret i kommunens helhetlige ROS-
analyse.  

2021 Kommunedirektør 
Beredskapskoordinator  

Øvelse for kriseledelsen og krisestaben. 
Scenario fastsettes ikke her, men skal 
være forankret i kommunens helhetlige 
ROS-analyse.  

2022 Kommunedirektør 
Beredskapskoordinator  
 

 

6.0 Beredskapstiltak – Scenario 1-10 

6.1 Scenario 1 - Pandemi  
Nr. Tiltak Når Ansvar 
1. Smittevernplan - revisjon 

Kontinuitetsplan for pandemi 
Evaluering av Corona pandemien 

2020 Kommunalsjef helse/omsorg 
Helse- og miljøtilsyn i Salten 
Kriseledelsen 

2. Helse- og sosialberedskapsplan – 
revisjon 

2020-
2021 

Kommunalsjef helse/omsorg 

3.  ROS analyse for alle virksomheter i 
helse, omsorg og velferd 

2020- 
2021 

Kommunalsjef helse/omsorg 
Virksomhetsledere 

4. Samarbeidsavtaler med 
Nordlandssykehuset 
13. samarbeidsavtaler - evalueres og 
revideres (Jf. Samhandlingsreformen) 

2022 Nordlandssykehuset HF 
Kommunalsjef helse/omsorg 

5. Samarbeidsavtale - Glomfjord Røde Kors 
Samarbeidsavtale med andre frivillige 
organisasjoner om assistanse - revisjon 

2021 Beredskapskoordinator 
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6. Kommunen gjennomfører øvelser med 
pandemi som scenario  

2021 Beredskapskoordinator 
Kommunalsjef helse/omsorg 

 

6.2 Scenario 2 - Skred og flom  
Nr. Tiltak Når Ansvar 
1. Varslingsrutiner – Innbyggere / 

Kommunens kriseledelse / Fylkesmannen / 
Nødetater  
Forhåndsvarsling fra NVE og Meteorologisk 
institutt (MET) 

2020 Kommunalsjef samfunn 
Beredskapskoordinator 

2. Kommuneplanens arealdel - bestemmelser 
 Hensynssoner  
 Byggegrense mot sjø – stormflo 
 Skredkartlegging i Meløy 

2021 Kommunalsjef samfunn 
Fagleder plan/næring 

3. Reguleringsplaner - ROS analyser - 
Konsekvensutredninger (KU) 

Kontinuerlig Fagleder plan/næring 

4. Rassikring/rasoverbygg  
 Fv. 17 i Kilvik - Holandsfjorden  
 Fv. 452 i Bjærangsfjorden 
 Fv. 17 – Glombergan – Setvikdalen 

2020-2023 Nordland 
Fylkeskommune 
Statens vegvesen 
Kommunalsjef samfunn 
Kommunestyret 

5. Handlingsplan for håndtering av overvann  
Flomsonekart for 500- og 1000-års flom bør 
videreutvikles for aktuelle områder i Meløy. 

2021 Kommunalsjef samfunn 
Fagleder plan/næring 
Fagleder drift VVA 

6. Beredskapsplaner - snøskred /skredfare 
Samordning - beredskap fra Statens 
vegvesen/Nordland fylkeskommune 
Utarbeide rutiner for overvåkning, varsling 
og evakuering for bolighus og bygninger 
som ligger innenfor skredsoner i 
kommunen. Detaljanalysene av slike 
scenarioer bør utføres innenfor fagområde 
kommunalteknisk og arealplanlegging.  
For å simulere krisescenarioer tilknyttet 
havnivåstigning, stormflo, flom og 
bølgepåslag bør det utvikles kommunale 
kart ved hjelp av verktøy som KlimaGIS. 

2020-2023 Kommunalsjef samfunn 
Beredskapskoordinator 
Fagleder plan/næring 
Fagleder drift VVA 
Statens vegvesen 
Nordland 
fylkeskommune 
NVE 

7. Evakueringsplaner: Skred og flom kan 
medføre behov for evakuering av noen 
områder. Vurder behovet for 
mottakssenter, evakuerte- og pårørende 
senter (EPS), egnede bygninger, 
telefonnummer, nøkler mm. og alternativ 
transport (luft, vei og/eller sjø). 

2020-2023 Kommunalsjef samfunn 
Beredskapskoordinator 
Fagleder plan/næring 
Fagleder drift VVA 

8. Utarbeide oppdaterte kart over 
helikopterlandingsplasser i Meløy. 

2020-2021 Kommunalsjef samfunn 
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9. Beredskapsplaner for langvarig strømbrudd 
Samordning med Meløy Energi AS og 
Statkraft AS 

2020-2023 Kommunalsjef samfunn 
Beredskapskoordinator 
Meløy Energi AS 
Statkraft AS 

 

6.3 Scenario 3 - Ekstremvær med langvarig strøm- og ekombrudd  
Nr. Tiltak Når Ansvar 
1. Kartlegge behov for nødstrømsaggregat 

Kartlegge hvilke nødstrømsaggregat som 
finnes, privat og offentlig - funksjonalitet 
Mobile nødstrømsaggregat (Se oversikt i 
beredskapsplanen for Meløy Energi AS) 
Nødstrømsaggregat til alle kommunale 
vannverk – kvalitetskontroll - 
vedlikeholdsrutiner 
Vall vannverk mangler aggregat - innkjøp 
Drivstofflager for aggregater i alle 
kretser/bygder (Nødstrømsaggregat ved 
alle bensinstasjoner?) 
Nødstrømsaggregat i kriseledelsens lokaler 

2020 Kommunalsjef samfunn 
Beredskapskoordinator 
Meløy Energi AS 

2. Oppmøtesteder i hver krets/bygd ved 
bortfall av strøm og ekom – kjent for alle 
innbyggerne 
Oppmøtesteder - tilgang på satellitt 
telefoner. Hvordan når vi legevakt, brann 
og politi ved langvarig strømbrudd?  
System for innbyggervarsling – testing. 

2020-
2023 

Kommunalsjef samfunn 
Beredskapskoordinator 

3. Skaffe oversikt over boliger uten 
alternative varmekilder, og sårbare grupper 

2020-
2023 

Kommunalsjef helse/omsorg 
Beredskapskoordinator 

4. Fokus på egenberedskap for innbyggerne - 
kampanjer og informasjonsbrosjyrer 

2020-
2023 

Beredskapskoordinator 

5. Oppdaterte beredskapsplaner – rutiner – 
kriseledelsen også tilgang på papirversjoner  

2020-
2023 

Beredskapskoordinator 

6. Handlingsplan for langvarig bortfall av 
strøm, telefoni og internett sammen med 
Meløy Energi, Telenor og 
bredbåndleverandører 

2020-
2023 

Beredskapskoordinator 
Organisasjonsavdelingen/HR 

7. Varslingsrutiner til strømabonnentene?   Meløy Energi AS 
8. Samarbeidsavtale - Glomfjord Røde kors, 

Sivilforsvaret, FIG Neverdal m.fl.? 
2020-
2023 

Beredskapskoordinator 
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6.4 Scenario 4 - Svikt ved Spildra vannverk, Ørnes  
Nr. Tiltak Når Ansvar 
1. Beredskapsplaner for alle kommunale vannverk  

Enkle, oversiktlige tiltakskort for utemannskap 
2020-2021 Kommunalsjef samfunn 

Fagleder drift VVA 
2. Kvalitetssystem/kontrollrutiner for vannverk 

revideres. Klare rutiner for vannvakt - hvordan 
feilmeldinger skal håndteres 

2020-2021  

3. Internkontroll og gode rutiner for vedlikehold av 
UV anlegg (bytte lamper og filter), og rutiner for 
testing av nødstrømsaggregat 

2020-2021  

4. Gode rutiner for vannprøver av råvann og fra 
nettet og kokevarsling til befolkningen, og andre 
instanser (lege, Mattilsynet, sykehjem, 
barnehager, media, UMS) 

2020-2023  

5. Flytte inntak til vannverket til dypere vann  
(vekk fra utslipp ved kraftstasjonen)  
Eliminere forurenset utslipp  
Jf. avløp til Spilderdalsvatnet 

2020-2023  

6. Iverksette alternativ vannforsyning med tankbil? 
(Sjekk godkjenning for å frakte drikkevann) 

2020-2023  

7. Innbruddsalarm og kameraovervåkning ved alle 
renseanleggene? 
Høydebasseng med rent vann 
Flere barrierer ved bortfall av strøm/internett 
(avbruddsfri strømforsyning/UPS) 
Etablere flere hygieniske barrierer – klor, ozon 
og membranfilter 
Gjennomføre beredskapsøvelser, både 
teoretiske og praktiske - utemannskaper 
Kommunen sikrer nødvendig opplæring og 
kompetanse til alle som har oppgaver og ansvar 
for vannverkene.  

2020-2023  

 

6.5 Scenario 5 - Brann ved Ørnes omsorgssenter  
Nr. Tiltak Når Ansvar 
1. Montering av sprinkleranlegg ved Ørnes 

sykehjem? Brannalarmanlegg med 
direktevarsling. Kontrollrutiner av el-anlegg 
og brannalarm ved alle institusjoner. Godt 
vedlikehold og ettersyn (slukkeanlegg, 
branndører, rømningsveier, mv.) 

2020-2023 Salten Brann IKS 
Yara Glomfjord AS 
Kommunalsjef helse/omsorg 
Kommunalsjef samfunn 

2. Oppdaterte varslingsrutiner, varslingslister 
for ansatte ved institusjonene 

2020-2023  

3. Evakueringsplaner og evakueringsøvelser 
for sykehjemmene 

2020-2023  
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4. Kriseledelse og nødetater – fokus på «den 
gylne timen»  

2020-2023  

5. Samarbeidsavtale med frivillige 
organisasjoner om hjelp ved behov for 
evakuering – oppdatering og revisjon 

2020-2023  

6. Fokus på forebyggende arbeid; opplæring 
og øvelser i brannslukking og evakuering 

2020-2023  

7. Plan for evakuering og omplassering av 
beboere - avtale om alternative lokaler  

2020-2023  

8. Kartlegge egnede transportressurser – 
avtaler med transportselskap 

2020-2023  

9 Bedre beredskap også i høytider. Kort 
innsatstid for lokale brannmannskaper  
Slukkeavtale med Yara Glomfjord AS 

2020-2023  

 

6.6 Scenario 6 - Brann i datarom på rådhuset  
Nr. Tiltak Når Ansvar 
1. Gjennomføre regelmessige fullskala øvelser 

og samkjøring av kriseberedskap med 
Braathe/iTet, Bodø 

2020-
2023 

Ass. Kommunedirektør 
IKT leder 
Braathe/iTet 

2. Kontroll- og vedlikeholdsrutiner av 
varslingssystem ved temperaturøkning og 
røykutvikling. Overspenningsvern – CO2-
apparat tilgjengelig utenfor serverrom. 
Kjøleanlegg – luft til luft montert på vegg. 
Direktevarsling til brannvesenet 110. 

2020-
2023 

Salten Brann IKS 
IKT leder 

3. Oppdatert ROS-analyse og beredskapsplan 
for IKT, inkludert datarommet på rådhuset. 

2020-
2023 

 

4. Tiltakskort ved krisesituasjoner - IKT 2020-
2023 

 

5 Kontroller daglige back-up rutiner -iTet 
Leverandør har back-up av systemer, og kan 
sette opp et virtuelt miljø for oppstart av 
viktige systemer i løpet av to-tre dager?  

2020-
2023 

 

 

6.7 Scenario 7 - Trafikkulykke - buss og tankbil i Glombergan  
Nr. Tiltak Når Ansvar 
1. Utbedring av Glombergan - FTP (Godkjent 

reguleringsplan for Fv17 Glombergan) 
(Forutsetter fylkespolitisk prioritering) 

2020-2023 Nordland 
fylkeskommune 
Statens vegvesen 
Kommunalsjef samfunn 

2. Bedre vegvedlikehold på Fv17 
Jevnlig veivedlikehold (strøing/salting)  

2020-2023  
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Autovern/asfaltering – kontroll/vedlikehold 
3. Økt bevissthet om bilbeltebruk i buss – 

holdningsskapende arbeid  
2020-2023  

4. Oppdaterte beredskapsplaner og felles 
øvelser på redning ved trafikkulykker 
Salten brann IKS / Politi / Ambulanse / HRS 

2020-2023  

5. Handlingsplan for akutt forurensning  
Salten brann IKS / Salten IUA 

2020-2023  

6. Kontroll av tyngre kjøretøy 
Redusert fartsgrense 

2020-2023  

7. Ved ekstremvær skal det ikke kjøres 
skoleelever med buss (Jf. Fylkeskommunen) 

2020-2023  

8. Nødetatene trener sammen på storulykker 
(Jf. forskrifter) 

2020-2023  

9. Øvelser mellom kommunehelsetjenesten 
og Prehospitale tjenester 
(Nordlandssykehuset HF) 

2020-2023  

10. Oppdatert POSOM plan – psykososialt 
kriseteam. Informasjon om POSOM 
gruppens rolle til politi, brann og legevakt 

2020-2023  

11. Kommunale beredskapsplaner (skoler)  
Beredskapsplan Salten IUA (oljevern) 
Beredskapsplaner ved tunellbrann. 
Beredskapsplan Fv17 – Statens vegvesen 

2020-2023  

12 Revisjon av Trafikksikkerhetsplan for Meløy 2020 Fagleder Plan/Næring 
 

6.8 Scenario 8 - Nordlandsekspressen kolliderer med kai i Bolga 
Nr. Tiltak Når Ansvar 
1. Solid kaianlegg, med god fendring 

Sikringstiltak på kai, livbøyer, godt merkede 
stiger, belysning mm. 

2020-2023 Kystverket 
Kommunalsjef samfunn 

2. Beredskapsplaner for havner og kaianlegg i 
Meløy. Vedlikeholdsrutiner kommunale 
havner og kaianlegg. 
Beredskapsplan for akutt forurensning.  

2020-2023 Kommunalsjef samfunn 
Salten IUA 

3. Øvelser – krisestab, helse og 
redningspersonell og psykososialt team m.fl. 
Tiltakskort for varslingsrutiner, evakuerings- 
og pårørendesenter (EPS). 
Kystverket og Salten IUA har kontinuerlig 
beredskapsvakt. 

2020-2023 Kommunalsjef 
helse/omsorg 

4. Register over helsepersonell og 
redningspersonell bosatt i alle kretsene i 
Meløy 

2020-2023 Kommunalsjef 
helse/omsorg 

5. Oppdatert oversikt over lokale «sjøressurser» 2020-2023 Beredskapskoordinator 
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i alle kretsene (Båter og andre 
redningsressurser) 

6. Felles øvelser og avtaler med nabokommuner 
Samarbeid med HRS og nødetatene 

2020-2023  

7. Sikkerhetstiltak ombord på 
Nordlandsekspressen og lokal hurtigbåt 

2020-2023 Torghatten Nord 

8 Revisjon av havneplan for Meløy kommune 
Vedtatt i KST april 2020 

2020 Kommunalsjef samfunn 
Fagleder plan/næring 

 

6.9 Scenario 9 - Gasslekkasje ved Yara Glomfjord AS 
Nr. Tiltak Når Ansvar 
1. Samarbeid og samhandling mellom alle 

aktører som har en rolle i forhold til 
storulykke ved Yara Glomfjord AS 

2020-2023 Yara Glomfjord AS 
Kommunedirektør 
Beredskapskoordinator 

2. Avstand og sikkerhetssoner mellom 
industriparken og resten av Glomfjord-
samfunnet blir ivaretatt gjennom ROS 
analyser i forbindelse med arealplaner, 
reguleringsplaner og planbestemmelser i 
henhold til plan- og bygningsloven. 

2020-2023 Kommunalsjef samfunn 
Fagleder plan/næring 

3. Samordning av beredskapsplaner og 
gjennomføring av felles øvelser  

2020-2023 Meløy kommune 
Yara Glomfjord AS 

4. Nasjonale aktører som ivaretar rollen som 
faginstans og tilsynsmyndighet støtter opp 
om dette samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet.  

2020-2023 Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) 
Miljødirektoratet (MD) 
Næringslivets 
sikkerhetsorganisasjon 
(NSO)  
Petroleumstilsynet (Ptil) 
Koordineringsgruppen 
for storulykke-forskriften 

5. Yara Glomfjord AS har egen beredskapsplan 
Yara Glomfjord AS har egen brannberedskap  
Yara Glomfjord AS driver systematisk 
forebyggende arbeid og har årlige øvelser 

 Yara Glomfjord AS 

 

6.10  Scenario 10 - Skyteepisode ved Ørnes skole 
Nr Tiltak Når Ansvar 
1. Inkludere pågående livstruende vold (PLIVO) i 

eksisterende beredskapsplaner for skoler og 
barnehager. (Jf. ESA sak nr. 16/821 
Beredskapsplaner – skole og barnehage) 

2020 Kommunalsjef oppvekst 
Kommunalsjef 
helse/omsorg 
Politi/Lensmann i 
Meløy 



 

Side 22 av 23 

2. Skolene arrangerer enkle alternative 
evakueringsøvelser, alternative rømningsveger, 
vurderer ulike sikkerhetstiltak.  
Jevnlige øvelser ved skolene og barnehagene i 
kommunen, eventuelt sammen med politiet. 

2020-2023  

3. Sørge for gode sambands- og 
kommunikasjonsmuligheter i skolebyggene. 
Gode kommunikasjonslinjer mellom skolene og 
politi – rask og effektiv varsling  

2020-2023 Kommunalsjef oppvekst 
Kommunalsjef samfunn 
Politi/lensmann 

4. Forebyggende arbeid / tidlig innsats for barn og 
unge – trygge og gode oppvekst- og skolemiljø – 
være bevisst på hvilke faresignaler de ansatte 
skal se etter. Systematisk arbeid med et 
inkluderende og godt arbeidsmiljø og 
læringsmiljø. Samarbeide med foreldrene (FAU). 
Forebygge mobbing og vold. Vurdere hvor åpne 
skolene skal være - streng kontroll og stengte 
dører eller åpenhet? 
Forebyggende tverrfaglige samhandlingsgruppe. 
Psykososialt kriseteam – samarbeidsrutiner  

 Kommunalsjef oppvekst 
Kommunalsjef 
helse/omsorg 
FAU 

5. ROS analyse og beredskapsplaner for skolene. 
(Politiet skal ha kopi av beredskapsplaner). 
Gjennomføre befaring og øvelse med politiet 
med tanke på skoleskyting (PLIVO) 

 Kommunalsjef oppvekst 
Rektorer 
Politi/lensmann 
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