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Partssammensatt utvalg 
 

 
 

Møteinnkalling 
 
 
Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord  
Dato: 11.10.2016 
Tidspunkt: 08:30 
 
Forfall meldes til møtesekretær Liss Carin Haugland på tlf 33 29 50 00/mobil 90 55 02 11 
eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. 
 
 
 
Saksnr Innhold 

54/2016 Godkjenning av møteprotokoll 20.09.2016 
55/2016 Samfunnssikkerhet og beredskap 
56/2016 Bosetting av flyktninger 2017 
57/2016 Søknad - vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester i Vestfold 
58/2016 Orientering - tilslutning til ny pensjonsordning i Sandefjord kommunale 

pensjonskasse 
59/2016 IA-avtalen 
60/2016 Prosjektleders orientering oktober 2016 
61/2016 Eventuelt - 11.10.2016 
 
 
Møteinnkallingen er lagt ut på iPad og på http://www.sandefjord.kommune.no/nyesandefjord 
 
 
 
 
Dato 04.10.2016 
 
__________________________________ 
Bjørn Ole Gleditsch  
leder 

__________________________________ 
Liss Carin Haugland 
møtesekretær 
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Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/211 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Godkjenning av møteprotokoll 20.09.2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
54/2016 Partssammensatt utvalg 11.10.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll fra Partssammensatt utvalg 20. september 2016 godkjennes. 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Møteprotokoll.20.09.2016 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Partssammensatt utvalg 
 

 

Møteprotokoll 
 
 
Møtested: Kommunestyresalen i Stokke 
Dato: 20.09.2016 
Tidspunkt: 08:30 - 10:30 
 
 
Medlemmer tilstede:                                           Vara: 
 
Leder  Bjørn Ole Gleditsch  H 
  Tor Steinar Mathiassen  H 
  Anne Strømøy   H 
  Cathrine Andersen  Frp 
  Vidar Andersen   Frp 
  Karin Virik    V 
  Bror-Lennart Mentzoni  KrF 
  Arild Theimann   Ap 
  Lozan Balisany  Ap                 Charlotte J. Øverbye   SV 
  Bjarne Sommerstad   Sp 
  Jan Tore Rui-Haugerød  H 
Nestleder Hilde Hoff Håkonsen   Ap 
  Erlend Larsen   H 
  Grethe Østgård  H 
  Nils Ingar Aabol  Ap 
  Roy Standal   Frp                 Wenche Davidsen     Ap 
  Inga M. Krossøy  Krf 
 
 
Organisasjonene: 
  Roar Gunnufsen  Fagforbundet 
  Bente Wangen Nordengen Utdanningsforbundet 
  Anne Merete Sørensen Fagforbundet 
  Siv Breitve   Utdanningsforbundet 
  Arne Antonsen  Fagforbundet 
  Martin Torhaug  Utdanningsforbundet 
 
 
Fra administrasjonen: 
  Gudrun Haabeth Grindaker Prosjektleder 
  Stein Rismyhr   Rådmann i Andebu 
  Lise Tanum Aulie  Kommunalsjef helse, sosial og omsorg  
  Simen Seeberg  Kommunalsjef oppvekst og kunnskap 

Geir Bjelkemyr-Østvang Kommunalsjef næringsutvikling og 
eiendomsforvaltning 
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Underskrifter: 
 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet. 
 
 
 
_______________________ 
Bjørn Ole Gleditsch 
Leder 

_______________________ 
Liss Carin Haugland 
Møtesekretær 
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Merknader til innkallingen: Ingen 
 
Sakslisten: Godkjent 
 
********************************************************************************************************* 
Saknr. 46/2016 
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 23.08.2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Møteprotokoll fra Partssammensatt utvalg 23. august 2016 godkjennes. 
 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 20.09.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (23-0) 

 
PSUs 46/2016 vedtak: 
Møteprotokoll fra Partssammensatt utvalg 23. august 2016 godkjennes. 
 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 47/2016 
KONTROLLUTVALGETS SEKRETARIATFUNKSJON 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Fellesnemnda gir prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord slik fullmakt: 

1. Nåværende avtale mellom Sandefjord kommune og Deloitte for sekretariatstjenester 
til kontrollutvalget utvides til å gjelde nye Sandefjord, og forlenges ut 2017 dersom 
dette er mulig.  

2. I 2017 gjennomføres en anbudsprosess hvor både VIKS og private tilbydere gis 
anledning til å delta, slik at ny avtale kan tre i kraft fra 1.1.18.  

3. Dersom det ikke lar seg gjøre å utvide avtalen med Deloitte (pkt 1) så gjennomføres 
anskaffelsesprosess høst 2016 med sikte på ny avtale fra 1.1.17.  

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 20.09.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt (23-0). 
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PSUs 47/2016 vedtak: 
Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Fellesnemnda gir prosjektleder/rådmann i nye Sandefjord slik fullmakt: 

1. Nåværende avtale mellom Sandefjord kommune og Deloitte for sekretariatstjenester 
til kontrollutvalget utvides til å gjelde nye Sandefjord, og forlenges ut 2017 dersom 
dette er mulig.  

2. I 2017 gjennomføres en anbudsprosess hvor både VIKS og private tilbydere gis 
anledning til å delta, slik at ny avtale kan tre i kraft fra 1.1.18.  

3. Dersom det ikke lar seg gjøre å utvide avtalen med Deloitte (pkt 1) så gjennomføres 
anskaffelsesprosess høst 2016 med sikte på ny avtale fra 1.1.17.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 48/2016 
ORGANISERING AV MILJØRETTET HELSEVERN 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Miljørettet helsevern utføres i egen regi i nye Sandefjord kommune.  

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 20.09.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
 
Forslag fremmet av Arbeiderpartiet: 
Nye Sandefjord kommune slutter seg til «Miljørettet helsevern i Vestfold» lokalisert på 
Revetal i Re kommune. Det forutsettes at de to ansatte i dagens Sandefjord blir ivaretatt 
gjennom virksomhetsoverdragelse. 
 
 
 

Behandling: 
Brev datert 14.09.2016 fra kommuneoverlege i Andebu og Stokke og avdelingsleder i 
Miljørettet helsevern Vestfold, ble delt ut i møtet. Brevet følger saken som vedlegg.  

Kommunalsjef helse, sosial og omsorg Lise Tanum Aulie orienterte i saken. 

 

Votering: 

Forslag fremmet av Arbeiderpartiet falt 5 - 18. 

Prosjektleders innstilling vedtatt 18 - 5.  
 
(Nils Ingar Aabol, Arild Theimann, Hilde Hoff Håkonsen, Wenche Davidsen og Charlotte 
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Jaren Øverbye utgjorde mindretallet.) 

 
PSUs 48/2016 vedtak: 
Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Miljørettet helsevern utføres i egen regi i nye Sandefjord kommune.  

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 49/2016 
ORIENTERING OM STATUS – DISPONERING AV TILSKUDD TIL 
ENGANGSKOSTNADER VED KOMMUNESAMMENSLÅINGEN 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken tas til orientering. 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 20.09.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. (23 - 0) 

 
PSUs 49/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 50/2016 
REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING I FOLKEVALGTES ORGAN (POLITISK 
REGLEMENT) 
 
Prosjektleders innstilling: 

1. Kap. 10 i reglement for saksbehandling i folkevalgtes organ (politisk reglement) gjøres 
gjeldende for nye Sandefjord slik det fremkommer av vedlegg 1.  

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 20.09.2016 
 
Tilleggsforslag i møtet: 
 
Martin Torhaug fremmet følgende forslag: 

· Det foreslås en gjennomgående representasjon i administrasjonsutvalget og 
formannskapet. 
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· Setningen "Kommunens arbeidstakere bør ikke velges som arbeidsgiverrepresentant" 
strykes fra pkt. 10 i Politisk reglement. 
 

 

Behandling: 
Anne Merete Sørensen etterlyser tilbakemelding på sin protokolltilførsel i PSUs møte 24. mai 
2016, sak 22/2016. Dette gjelder tillitsvalgtes deltakelse i hovedutvalgene. 

Vidar Andersen er uteglemt som medlem i referatet fra temakomiteen reglement. 

 

Votering: 

Forslag fremmet av Martin Torhaug om gjennomgående representasjon falt 10 - 13. 

(Arild Theimann, Nils Ingar Aabol, Wenche Davidsen, Hilde Hoff Håkonsen, Martin Torhaug, 
Anne Merete Sørensen, Siv Breitve, Bente Wangen Nordengen, Roar Gunnufsen og Arne 
Antonsen utgjorde mindretallet.) 

Forslag fremmet av Martin Torhaug om å stryke setning i pkt. 10 enstemmig vedtatt. (23-0) 

Prosjektleders innstilling med de endringer som kom frem i møtet enstemmig vedtatt.  

 
PSUs 50/2016 vedtak: 

1. Kap. 10 i reglement for saksbehandling i folkevalgtes organ (politisk reglement) gjøres 
gjeldende for nye Sandefjord slik det fremkommer av vedlegg 1, med de endringer 
som kom frem i møtet.  

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16. 
 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 51/2016 
VEDTEKTER FOR VESTFOLD KOMMUNEREVISJON 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammesatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda godkjenner vedtektene for Vestfold kommunerevisjon, gjeldende fra 
1.1.17 

2. Spørsmål vedrørende pensjon avklares nærmere med Vestfold kommunerevisjon 
og Sandefjord kommunale pensjonskasse 

3. Det gjennomføres et sluttoppgjør pr 31.12.16 for Sandefjord distriktsrevisjon knyttet 
til eiendeler og gjeld. Oppgjøret tilføres Sandefjord kommune i 2017.  

4. Prosjektleder får fullmakt til å gjennomføre vedtaket, herunder praktiske 
tilpasninger, beslutninger og evt overgangsordninger som er nødvendig. 
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Partssammensatt utvalg, 20.09.2016 
 
Behandling: 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt. 

 
PSUs 51/2016 vedtak: 
Partssammesatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Fellesnemnda godkjenner vedtektene for Vestfold kommunerevisjon, gjeldende fra 
1.1.17 

2. Spørsmål vedrørende pensjon avklares nærmere med Vestfold kommunerevisjon 
og Sandefjord kommunale pensjonskasse 

3. Det gjennomføres et sluttoppgjør pr 31.12.16 for Sandefjord distriktsrevisjon knyttet 
til eiendeler og gjeld. Oppgjøret tilføres Sandefjord kommune i 2017.  

4. Prosjektleder får fullmakt til å gjennomføre vedtaket, herunder praktiske 
tilpasninger, beslutninger og evt overgangsordninger som er nødvendig. 

 
********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 52/2016 
ORIENTERING FRA PROSJEKTLEDER - SEPTEMBER 2016 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering. 
 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 20.09.2016 
 
Behandling: 
Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker holdt en kort muntlig orientering. 

Orienteringen inneholdt følgende punkter: 

· Servicetorg 
· Folkehelse 
· Lokalisering og flytting 
· Organisering og innplassering  
· Samarbeid med tillitsvalgte 

 

Prosjektleders innstilling enstemmig vedtatt.  

 
PSUs 52/2016 vedtak: 
Saken tas til orientering. 
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********************************************************************************************************* 
 
 
Saknr. 53/2016 
EVENTUELT - 20.09.2016 
 
 

 
 
 
 
 

Partssammensatt utvalg, 20.09.2016 
 
Behandling: 
Ingen saker. 

 
 

 
********************************************************************************************************* 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/2422 
Saksbehandler: Stein Rismyhr 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
55/2016 Partssammensatt utvalg 11.10.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Helhetlig overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse vedtas med de anbefalinger og forslag 
til tiltak som fremgår av rapporten. 

2. Overordnet administrativ beredskapsplan vedtas. 
3. Stokke, Andebu og Sandefjords beredskapsplaner på kommunalområdene (delplaner) 

gjelder inntil nye felles planer er utarbeidet i tråd med pkt. 4 i Forhandlingsutvalgets 
utredning. 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Rapport helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse 
Vedlegg 2 - Administativ beredskapsplan for samfunnsikkerhet og beredskap 
Vedlegg 3 -  ROS skjema 
Vedlegg 4 - Rapport ROS analyse 
 
Saksfremstilling 

Bakgrunn 

Kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord slår seg sammen til nye Sandefjord kommune 
1.1.2017. Forhandlingsutvalget sier i sin utredning: «Trygghet og sikkerhet er viktig for kommunens 
innbyggere, og den nye kommunen skal prioritere beredskap. Dette skjer blant annet gjennom 
oppdaterte beredskapsplaner og øvelser.»(Forhandlingsutvalgets utredning s. 11). 

"Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 
(sivilbeskyttelsesloven)" av 25. juni 2010 og forskrift om kommunal beredskapsplikt (7. oktober 
2011), pålegger kommunene en generell beredskapsplikt. Forskriften pålegger kommunene en 
sektorovergripende kommunal beredskapsplikt som skal bidra til at kommunen vurderer og 
planlegger samfunnssikkerhet og beredskap i et helhetlig perspektiv. Kommunen skal vurdere 
hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe og vurdere disse i en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Med utgangspunkt i denne skal kommunen utarbeide en 
beredskapsplan (Lov om kommunal beredskapsplikt § 14 og 15). ROS-analysen skal forankres i 
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kommunestyret (Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2, 2. ledd). 

Kommunal beredskapsplikt 

Kommunen skal sikre innbyggernes sikkerhet og trygghet og være i stand til å håndtere en 
krisesituasjon om den skulle oppstå. Dette skal skje ved å jobbe systematisk og helhetlig med 
samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av ansvarsområder i kommunen, med sikte på å redusere 
risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. (Forskrift om kommunal 
beredskapsplikt § 1.)  

Helhetlig ROS-analyse skal gi et fullstendig risikobilde innenfor hele kommunens geografiske 
område. Analysen skal ikke begrenses til ansvarsområder som er tillagt kommunen gjennom øvrig 
lovgivning. Analysen bør gjennomføres tverrfaglig og med ansvarlige aktører på ulike fagfelt og 
ansvarlige for relevante virksomheter i kommunen. Den erstatter ikke ROS-analyser som 
gjennomføres innenfor de enkelte fagområder, men skal både være ledende og preget av de 
øvrige ROS-analysene i kommunen (Veiledning til kommunal beredskapsplikt). På samme måte 
skal den kommunale ROS-analysen ta hensyn til «Fylkes-ROS» som Fylkesmannen gjennomfører. 
Både «Fylkes-ROS» og kommunal ROS-analyse tar hensyn til Nasjonalt Risikobilde utarbeidet av 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og andre styringssignaler fra overordnede 
myndigheter. 

Det er utarbeidet en overordnet beredskapsplan på bakgrunn av ROS-analysen. 

Helhetlig ROS-analyse 

Gjennom en kartleggingsprosess i prosjektgruppen basert på grunnlag fra FylkesROS, uønskede 
hendelser fra de tre kommunenes egne ROS-analyser, vurderinger av hendelser i andre 
kommuner og krav fra Justis- og beredskapsdepartementet ble det definert 15 uønskede 
hendelser. Forslag til uønskede hendelser ble behandlet og vedtatt av fellesnemnda i møte 
14.06.16 sak 65.  Hendelse nr. 14 ble i den videre arbeidet omdefinert til mediehåndtering med i 
hovedsak samme innhold. Det ble deretter opprettet arbeidsgrupper som vurderte mulige årsaker, 
sannsynlighet og konsekvens. I tillegg ble sårbarhet, usikkerhet og styrbarhet vurdert.  

Det ble etablert en arbeidsgruppe for hver hendelse. Totalt har 39 fagpersoner med relevant 
kompetanse deltatt. Av disse var 11 fra frivillige organisasjoner, private bedrifter og virksomheter. 
Engasjementet og viljen til å bidra var stor og prosjektgruppen har fått mange nyttige innspill. 
Prosjektgruppen har fått råd og veiledning av Beredskapsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold. 
Prosjektgruppen har også fått bistand gjennom et statlig finansiert prosjekt i regi av Fylkesmannen. 

ROS-analysen er preget av prosessen med kommunesammenslåing. Organisasjonen er ikke 
ferdig utviklet og mange roller er ikke formet eller besatt. Kontinuerlig arbeid med beredskap videre 
gjennom høsten og kommunens første «leveår» vil høyne presisjonsnivået og derved 
anvendbarheten. 

Prosessen med ROS-analysene har involvert mange, ført til kunnskapsdeling og skapt nye 
relasjoner, også utenfor kommunen. Det er lagt stor vekt på å involvere andre samfunnsaktører i 
ROS-analysen selv om tiden har vært knapp. Villigheten til å delta og engasjementet til de som har 
deltatt har vært veldig bra. 

Rapporten helhetlig ROS-analyse er sendt til de aktørene som bistod med analysen og til 
samarbeidsaktører. Prosjektet har bedt om å få innspill og kommentarer innen 09.10.2016 og disse 
vil fremlegges i Fellesnemdas møte. 
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Overordnet beredskapsplan 

Formålet med overordnet beredskapsplan er å arbeide målrettet og systematisk for å redusere 
sannsynligheten for at uønskede hendelser skal skje og redusere konsekvensene når det skjer. 
Dette skal kommunen gjøre ved blant annet å ha en organisering, planlagte tiltak og øve slik at en 
krise håndteres til det beste for alle som blir berørt. 

En administrativ plan som beskriver hva som skal gjøres i arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap er lagt ved helhetlig ROS-analyse. I CIM (kommunens krisehåndterings program) ligger 
varslingslister, ressursoversikter og kontaktpersoner. Der ligger det også tiltakskort for mobilisering 
av kriseledelse, opprettelse av krisestab, etablering av evakueringssenter, befolkningsvarsling, 
m.m. Dette utgjør den operative beredskapsplanen. 

Rådmannen har ansvar for å revidere overordnet beredskapsplan ved behov for større endringer 
og legge revidert plan frem for politisk behandling. 

Prosjektleders kommentarer 

Nye Sandefjord vil ha med seg kunnskap og erfaring om samfunnsikkerhet og beredskap fra de 
«gamle» kommunene. Ny helhetlig ROS-analyse og overordnet beredskapsplan setter denne 
kompetansen i system.  De hendelsene som inngår i analysen er relevante for de utfordringer 
kommunen vil kunne bli stilt ovenfor. Erfaringene flere steder i landet viser en økende grad av 
ekstremvær både i form av mye og hurtig nedbør kombinert med sterk vind kan medføre store 
skader og uønskede hendelser. Videre oppleves nå vintre med lite nedbør som kan medføre økt 
skogbrannfare. Større hendelser i kommuner de senere årene viser viktigheten av et godt 
beredskapsarbeid og nødvendigheten av klare ansvarslinjer og oppmerksomhet fra kommunens 
toppledelse.  

Frem til 1.1.2017 skal operativ plan innarbeides i CIM, det skal gjennomføres opplæring og en 
øvelse. På bakgrunn av dette er vurderingen at nye Sandefjord kommune er i stand til å ivareta 
befolkningens sikkerhet og trygghet. Arbeidet i prosjektet har gitt nye Sandefjord kommune et godt 
grunnlag til det videre arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. 

Prosjektleder mener at for at planen skal være aktuell, må den revideres ved behov. Behov for 
revidering vil bli lagt frem for folkevalgt nivå. 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Stein Rismyhr 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
 
 

 

 

13



 

 

19.09.2016 

HELHETLIG RISIKO- OG 

SÅRBARHETSANALYSE 
FOR NYE SANDEFJORD 

 

 

 

 

 

14



HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE | INNHOLD | 1 

 

INNHOLD 

Sammendrag og anbefaling 3 

Bakgrunn og formål 4 

Nye Sandefjord kommune 4 

Organisering og arbeidet med ROS-analysen 5 

Avklaringer av begreper 5 

Analyserte hendelser 7 

Sårbarhetsvurdering 8 

Konsekvensvurderinger 12 

Tiltak – risikoreduserende 18 

Oppfølging 21 

 

 

15
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INNLEDNING 

Kunnskap om risiko og sårbarhet er vesentlig for at kommunen skal utvikle et samfunn som 

ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalysen (heretter omtalt som ROS-analyse), herunder kartlegge, systematisere og 

vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse 

kan påvirke kommunen. Den helhetlige ROS-analysen skal forankres i kommunestyret (Forskrift 

om kommunal beredskapsplikt § 2).  Arbeidet er organisert i et prosjekt. Prosjektgruppen består 

av: 

 Stein Rismyhr, rådmann Andebu kommune, ass. Rådmann nye Sandefjord og leder av 

prosjektet. 

 Morten Lysheim, virksomhetsleder bygg-, plansaker og geodata Stokke kommune. 

 Jahn Pettersen, avdelingsleder Servicetorg Stokke kommune. 

 Magne Johannessen, brannsjef Sandefjord kommune. 

 Ole Henrik Augestad, kommuneoverlege Sandefjord kommune. 

 Thor Henry Thorød, kvalitetsrådgiver Andebu kommune/prosjektmedarbeider.  

 

Prosjektet har valgt å følge veileder til ROS-analyse i kommunene utgitt av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2014. 

 

Mange ansatte fra Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner deltok i arbeidet med å kartlegge 

mulige uønskede hendelser. De helhetlige ROS-analysene fra de tre kommunene, ROS-analyse 

fra Asker kommune og Fylkesmannens ROS-analyse («Fylkes-rosen») ble lagt til grunn.  

 

Mange fra det private næringsliv, representanter fra IKS, de tre kommunene SAS og ikke minst 

representanter fra frivillige organisasjoner har bidratt på en svært positiv måte i ROS-analysen. 

De fleste har deltatt i arbeidsgruppene og flere har bidratt med fakta og avklaringer når 

prosjektgruppen har tatt kontakt. Med støtte fra Fylkesmannen i Vestfold har prosjektet fått råd 

og veiledning fra 3 konsulenter i arbeidet med beredskapsplanen, øvelse og rutine for evaluering. 

Det er MSK – beredskap, transport og miljø, ved Morten Skarpaas, GLM Beredskapsrådgivning, 

ved Geir Langhelle Mathiesen, og selskapet BDO. Prosjektgruppen takker alle som har bidratt til 

å gjennomføre denne ROS-analysen. 
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SAMMENDRAG OG ANBEFALING 
En ROS-analyse er i stor grad kommunikasjon om det utenkelige. Ofte hendelser som vi ikke har 

erfart. Det vekker følelser som frykt og det kan virke kynisk når antall døde som følge av en 

hendelse skal «beregnes». Like fullt er vi enig om at det er bedre å ha identifisert risiko. 

Terskelen for å bruke ordet krise er gjerne høy. Likevel ønsker vi å være gode i 

krisehåndteringen. Med disse utfordringene har prosjektet gjennomført en ROS-analyse med god 

hjelp fra interne medarbeidere og eksterne ressurspersoner. 

I den skjematiske oppstillingen over foreslåtte tiltak er det ført opp mange tiltak. Det skyldes i 

stor grad at vi er i en kommunesammenslåing. Opplagte tiltak som allerede er iverksatt i hver 

kommune er ført opp på nytt for å sikre at tiltakene blir revidert og på den måten være tilpasset 

den nye kommunen. Mange av disse tiltakene er ikke nærmere beskrevet eller kommentert. 

Et viktig funn i analysen er at noen hendelser i stor grad påvirker kritiske samfunnsfunksjoner. 

Og at hendelser påvirker hverandre. Spesielt ser vi det når det gjelder ekstremvær. Flere av 

hendelsene får større konsekvenser i forbindelse med arrangementer som samler mange 

mennesker.  

I tillegg til de foreslåtte prioriterte tiltakene (omtalt senere i dokumentet) anbefaler prosjektet at 

det satses på:  

 Å bygge en sikkerhetskultur i den nye kommunen der en vektlegger god kompetanse, 

åpenhet og deling av kompetanse, involvering og samvirke.  

o God internkontroll med bruk av avvik og avviksbehandling og interne revisjoner 

vil bidra til å avdekke risiko og sårbarheter. 

 Utstrakt samvirke med andre samfunnsaktører som næringslivet og lag og foreninger.  

o Ved å integrere samfunnssikkerhet og beredskap i den dialogen som er etablert, vil 

vi kunne øke kompetansen og samvirke på en effektiv måte.  

 Ved å involvere aktører som påvirker samfunnssikkerheten i kommunens 

beredskapsplaner og være en pådriver til at de gjør en vurdering av 

sikkerheten knyttet til aktiviteter, kan sammenfallende hendelser ses opp 

mot samlet risiko i forkant (proaktivt). 

 Klare roller og ansvar for sikkerhet og beredskap i hele kommunens organisasjon.  

o Det bør være en sentral rolle i kommunen med et spesielt ansvar for å se 

samfunnssikkerhet og beredskap i helhetlig perspektiv. Denne rollen kan bidra til å 

koordinere arbeidet og gi kommunens øverste ledelse råd. Rollen bør ha det 

beredskapsfaglige ansvaret og være kontaktpunkt mot andre fagmiljøer innen 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

 Bevisst bruk av krisehåndteringsverktøyet CIM.  

o Informasjon og kommunikasjon i beredskap og krisehåndtering viser seg alltid å 

være en utfordring. CIM er et verktøy som er spesielt utviklet for dette. Mange 

kommuner har erfart at verktøyet ikke brukes annet enn til hendelser og øvelser. 

Dette gjør at verktøyet ikke blir utnyttet og det blir nesten en tilleggsbelastning 
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under en krise fordi en ikke er trenet. Prosjektet anbefaler at alle 

kommunalområdene benytter CIM til sine beredskapsplaner og tiltakskort. Videre 

at de registrerer hendelser og benytter varsling og kartmodulen selv om hendelsen 

ikke defineres som en krise. På denne måten får vi en dokumentasjon tilgjengelig 

dersom en hendels eskalerer til en krise. Kommunalområdene oppretter 

beredskapskontakter som får rollen loggfører i CIM. Seksjonene i 

kommunalområdene får da ansatte som blir vant med å bruke CIM og det blir 

lettere å ha flere trenede loggførere. 

Kommunen har beredskapsvakt for kommunalteknisk, brann- og redningstjeneste, helse og 

omsorg, barnevern, psykososialt kriseteam og legevakt. Prosjektet anbefaler at kommunen 

vurderer om det er behov for døgnkontinuerlig beredskapsvakt også innenfor andre kritiske 

områder. Det bør også vurderes om det er behov for å etablere vaktordning for kommunens 

kriseledelse. 

BAKGRUNN OG FORMÅL 
Kommunene Stokke, Andebu og Sandefjord slår seg sammen til nye Sandefjord kommune 

1.1.2017. I den forbindelse plikter kommunen å vurdere hvilke uønskede hendelser som kan 

inntreffe og vurdere disse i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Med 

utgangspunkt i denne skal kommunen utarbeide en beredskapsplan (Lov om kommunal 

beredskapsplikt § 14 og 15). ROS-analysen skal forankres i kommunestyret (Forskrift om 

kommunal beredskapsplikt § 2, 2. ledd). 

Da Sandefjord, Andebu og Stokke kommune vedtok å søke om kommunesammenslåing, ble det 

nedsatt et forhandlingsutvalg som laget en utredning. Den ble vedtatt som styrende for prosessen. 

I utredningen står det: «Trygghet og sikkerhet er viktig for kommunens innbyggere, og den nye 

kommunen skal prioritere beredskap. Dette skjer blant annet gjennom oppdaterte 

beredskapsplaner og øvelser.» (Forhandlingsutvalgets utredning s. 11). 

NYE SANDEFJORD KOMMUNE 
Fra 01.1.17 vil Stokke, Andebu og Sandefjord slå seg sammen og bli en ny kommune under 

navnet Sandefjord. Dette vil bety mye spennende og interessant arbeid i tiden fremover med store 

utviklingsmuligheter. Den nye kommunen vil bestå av ca. 62000 innbyggere, totalt 421 kvadrat 

kilometer og 162 kilometer kystlinje.  

Sandefjord havn har mange ferjeanløp og- avganger i døgnet. E 18 og jernbanen går igjennom 

kommunen. Torp flyplass har over 1 500 000 reisende i året (Årsrapport 2015). Kommunen har 

hoteller og Oslofjord Convention Center og mange besøkende. Mange av bedriftene som ligger i 

nye Sandefjord er blant de 300 største i Vestfold. Bedrifter innen kjemisk industri, matforedling, 

teknologi, landbruk og flere har betydning for samfunnssikkerhet og beredskap. Jotun i 

Sandefjord er den største av de 300 bedriftene i Vestfold.  
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Kommunen har mange skoler og landets største videregående skole med over 2000 elever. Nye 

Sandefjord har flere kulturminner med blant annet Høyjord stavkirke som er den eneste i Vestfold 

og den sydligste i landet.  

ORGANISERING OG ARBEIDET MED ROS-ANALYSEN 
Arbeidet startet med en kartlegging av mulige uønskede hendelser. Her deltok i alt 18 

fagpersoner og ledere fra de tre kommunene i tillegg til prosjektgruppen. På bakgrunn av 

kartleggingen ble det valgt ut 15 hendelser som skulle analyseres. Hendelsene er nummerert av 

praktisk hensyn og er ikke et uttrykk for gradering eller prioritering. 

Det ble etablert en arbeidsgruppe for hver hendelse. Totalt har 39 fagpersoner deltatt hvorav 11 

fra frivillige organisasjoner, private og interkommunale firma innen transport og infrastruktur. I 

arbeidsgruppene har det fra de tre kommunen vært representanter fra brannvesenet, havnevesenet, 

kommunalteknikk, bygg- og arealplan, bygg og vedlikehold, helse og oppvekst, hjemmetjenester, 

institusjonstjenester (teknisk), barnehage og skole, barnevern og legesenter. Fra aktører utenfor 

kommunen har det deltatt representanter fra Telenor, Skagerak Energi, Color Line, Sandefjord  

lufthavn Torp beredskap, Jotun AS, Jahrestranda næringspark og Røde Kors. I tillegg har 

prosjektet fått informasjon, råd og veiledning av Fylkesberedskapssjef, Vestfold Vann, 

Mattilsynet og Politiet. Engasjementet og viljen til å bidra var stor og prosjektgruppen har fått 

mange nyttige innspill. 

Prosjektet har tatt utgangspunkt i ROS-analysene fra de tre kommunene. De var naturlig nok noe 

ulike. Vi har også fått se og lære fra Asker kommune. Ut i fra en helhetsvurdering og en 

kartlegging ble det valgt 15 hendelser.  

Hver hendelse ble presentert som en konkret case for gruppen som gjorde analysen. Dette førte til 

at diskusjonen og vurderingene ble mer konkrete og «virkelige». På den måten er det lettere å 

vurdere sannsynlighet og se for seg konsekvenser. Ulempen kan være at enkelte 

konsekvensvurderinger ikke uten videre kunne overføres til andre beslektede hendelser. Det er 

forsøkt å ta hensyn til dette i den tekstlige vurderingen. I de fleste hendelsene påvirker dette i 

liten grad de tiltakene kriseledelsen skal iverksette.  

 

I prosessen med kommunesammenslåing er det vært svært mange prosjekter. Det har vært 

«konkurranse» om prosjektdeltagere og deltagere til arbeidsgrupper. Det har nok også påvirket 

prosjektet noe at mange på dette tidspunktet ikke har avklart hvilken ny rolle og hvilke nye 

oppgaver de skal ha i den nye kommunen. 

 

AVKLARINGER AV BEGREPER 
Hendelse – referer til uønskede hendelser. De er nummerert i analysen for å forenkle matrisene. 

Der står hendelsen i parentes (f eks (1)). Nummereringen er ikke et uttrykk for prioritet eller 

gradering. 
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Krise – «Hendelse som har potensial til å true viktige verdier og svekke en organisasjons evne til 

å utføre viktige funksjoner.» (Stortingsmelding nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet) 

Risikoreduserende tiltak – felles betegnelse på tiltak som virker enten forebyggende 

(sannsynlighetsreduserende) eller skadebegrensende (konsekvensreduserende). 

Sårbarhet – forhold som enten øker sannsynlighet for at hendelsen inntreffer, eller forhold som 

kan føre til økt skade (større konsekvenser). 

Styrbarhet - Styrbarheten sier noe om i hvilken grad kommunen kan kontrollere/styre risikoen 

knyttet til en gitt hendelse. Styrbarheten er beskrevet som høy når kommunen kan 

kontrollere/styre risiko, middels når kommunen kan påvirke og lav når kommunen ikke kan 

påvirke.  

Usikkerhet - Usikkerhet handler om kunnskapsgrunnlaget for risiko- og sårbarhets-vurderingen 

av hendelsen. Usikkerheten vurderes som høy dersom vi mangler relevante data eller om 

informasjonen vi sitter med er upålitelig, informasjonen er dårlig forstått eller det er stor uenighet 

i gruppen som gjør vurderingen. I motsatt fall regnes usikkerheten som lav. 

Kritiske samfunnsfunksjoner – oppgaver som samfunnet må opprettholde for å ivareta 

befolkningens sikkerhet og trygghet. 

Samfunnsverdiene – felles betegnelse på liv, helse, grunnleggende behov, mulighet til å mestre 

dagliglivet, verdiene i natur- og kulturmiljø og materielle verdier.  

Pandemi – hvert år oppstår det en epidemi (sesong-influensa) der mange blir syke og noen dør. 

En pandemi kjennetegnes først og fremst ved at mange fler blir syke (mellom 20-50% av 

befolkningen, Folkehelseinstituttet)) og derav flere dødsfall. 

Redundans – etablere et overskudd eller en reserveløsning. Som for eksempel to strømtilførsler 

selv om det i daglig drift bare er behov for en. 

Forkortelser: 

ROS – risiko- og sårbarhetsanalyse 

EPS – evakuering- og pårørendesenter. Når disse omtales hver for seg korkortes det ES og PS. 

PLIVO – Pågående livstruende vold. Begrepet er innarbeidet i nødetatenes rutiner. Begrepet blir 

brukt om en situasjon der en eller flere gjerningspersoner virker truende på livet til de som er til 

stede. Tidligere ble begrepet «skoleskyting» brukt. En hendelse med pågående livstruende vold 

kan skje i flere sammenhenger som handelssenter, kulturarrangementer, osv. 
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ANALYSERTE HENDELSER 
Det er valgt ut 15 hendelser i analysen. Det vil alltid være en diskusjon om flere hendelse burde 

vært med eller om noen burde vært byttet ut. Det vurderes at analysen av de 15 hendelsene har 

fått frem risiko og sårbarheter slik at kommunen kan gjøre mye for å forebygge og være forberedt 

om det allikevel skjer.  

Svikt i vannforsyning og svikt i avløpssystemet var opprinnelig satt opp som en hendelse. Under 

analysen ble det konkludert med at det var mer oversiktlig å dele det i to hendelser (10A og 10B).  

Hendelse Beskrivelse 

1. Skred/ras Kvikkleireras, stein- og jordras som er omfattende og som truer eller er til fare for viktige 

samfunnsverdier. 

2. Ekstremvær Store snømengder, ekstremt med regn på kort tid, flom, kraftig vind, stormflo. 

3. Forurensning Utslipp av miljøfarlige stoffer til sjø, luft eller vassdrag. 

4. Stor ulykke Store ulykker med mange involverte vil i første omgang håndteres av nødetatene men vil 

involvere kommunen med etablering av EPS og informasjon. 

5. Smitte/pandemi Spredning av smittsomme sykdommer som kan medføre alvorlig helsesvikt og død. 

Eksempler på dette kan være utbrudd av «sykehusinfeksjoner» ved helseinstitusjoner, 

infeksjoner med resistente mikrober og utbrudd av allmennfaglige smittsomme sykdommer 

6. Næringsmidler Mange er blitt syke som følge av forurenset drikkevann eller matbåren smitte. 

7. Elektrisitetsforsyning Bortfall av strøm kan ramme lokalt med fare for svikt i vitale samfunnsfunksjoner som 

forsyning av vann, drivstoff, pengetransaksjoner, elektronisk kommunikasjon, 

behandlingshjelpemidler, trygghetsalarmer, alle typer automasjon, kjølesystemer og mye 

annet. 

8. Telefoni og ekom Mobilnettet er nede, fasttelefon virker ikke, fibernett for elektronisk kommunikasjon er 

brutt, vitale servere er satt ut av spill eller informasjon er ødelagt eller stjålet. 

9. Bygninger og 

konstruksjoner 

Bygningskollaps, deler av innvendig tak raser ned i butikksentra, store skader eller kollaps 

av bro, landgang, el. 

10. A: Vannforsyning Svikt i vannforsyning over 2 døgn vil gjøre det vanskelig å drifte institusjoner og gjøre det 

vanskeligere å slukke branner. Det vil også utfordre vanning av dyr. 

10. B: Avløp Alvorlig svikt i avløpsnettet som fører til at avløpsvann går urenset ut i vassdrag og ut i 

fjorden. 

11. Skogbrann Skogbrann som truer mennesker, dyr, bygninger og andre materielle verdier. 

12. Brann og eksplosjon Brann i bygg, eksplosjon eller fare for eksplosjon slik at mange mennesker må evakueres.  

13. Pågående livstruende 

vold 

Hendelsen kan være skoleskyting, trussel mot eller angrep på kultur-/ idrettsarrangementer, 

kjøpesentra, passasjerferje, flyplass, store selskaper. Handlingen villet og ofte motivert ut i 

fra hevn eller terror. 
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14. Mediehåndtering Manglende kontakt eller dårlig kontakt med media har ført til mangel på tillit mellom 

kommunen, media og innbyggerne. 

15. Vold og seksuelle 

overgrep mot barn 

Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge både i nære relasjoner og i andre relasjoner 

som barnehage, skole, institusjoner, lag og foreninger. 

 

SÅRBARHETSVURDERING 
Sårbarhet for kritiske samfunnsfunksjoner 

I matrisen under er det forsøkt vist hvordan de ulike hendelsene kan påvirke kritiske 

samfunnsfunksjoner. Kritiske samfunnsfunksjoner er definert i veileder til helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse i kommunen (DSB 2014), s 37). Vi ser spesielt skred/ras, ekstremvær og svikt i 

elektrisitetsforsyningen er de hendelser som berører flest av de kritiske samfunnsfunksjonene. 

Svikt i elektrisitetsforsyningen vil etter en tid også ramme all elektronisk kommunikasjon. I en tid 

med økende digitalisering vil det forsterke sårbarheten. 
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1. Skred/ras X X X   X X X X X X X X 

2. Ekstremvær X X X   X X X X X X X X 

3. Forurensning    X     X X  X X 

4. Stor ulykke       X  X X X  X 
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5. Smitte/pandemi X       X X  X X  

6. Næringsmidler X       X X X X X  

7. Elektrisitetsforsyning X X X X X X  X X X X X  

8. Telefoni og ekom     X   X X X X   

9. Bygninger og 

konstruksjoner 

        X X X  X 

10. A: Vannforsyning      X  X    X  

10. B: Avløp      X      X  

11. Skogbrann X      X X X X X X X 

12. Brann og eksplosjon  X       X X X  X 

13. Pågående livstruende 

vold 

       X     X 

14. Mediehåndtering X   X X X     X   

15. Vold og seksuelle 

overgrep mot barn 

       X X X    

 

Hendelsenes påvirkning på hverandre 

Hendelser vil også påvirke hverandre. Enten som en forsterkende faktor dersom det er 

sammenfallende hendelser eller som en utløsende faktor. I matrisen under er det illustrert hvilke 

hendelser som påvirker hverandre. Hendelsen ekstremvær(2) skiller seg ut sammen med 

skred/ras(1). Hendelse vold og seksuelle overgrep mot barn(15) er ikke tatt med i matrisen fordi 

de ikke påvirker de øvrige hendelsene.  
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1. Skred/ras O  X X  X X X X X X     

2. Ekstremvær  O X X  X X X X  X  X   

3. Forurensning   O  X X    X      

4. Stor ulykke   X O         X   

5. Smitte/pandemi     O X    X      

6. Næringsmidler     X O          

7. Elektrisitetsforsyning       O X  X      

8. Telefoni og ekom    X   X O   X     

9. Bygninger og 
konstruksjoner 

     X   O   X    

10. A: Vannforsyning      X    O      

10. B: Avløp      X     O     

11. Skogbrann   X    X X    O    

12. Brann og eksplosjon   X    X X     O   

13. Pågående livstruende 
vold 

       X      O  

 14. Mediehåndtering        X       O 

 

24



HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE | SÅRBARHETSVURDERING |  11  

 

Sårbarhet for kommunens håndteringsevne. 

I tabellen under er sårbarhetsvurderingen som arbeidsgruppene førte i analyseskjemaene (se 

vedlegg 1) samlet. Vurderingen er preget av at analysen har tatt utgangspunkt i et tenkt tilfelle 

(case).  

Hendelse Sårbarhetsvurdering 

1. Skred/ras Sårbarheten er høy som følge av at det er boliger, barneskole og 

idrettshall innenfor de områdene som NVE har markert som kvikkleire-

faresone. To av områdene ligger inntil trafikkert vei som av vegvesenet 

er klassifisert som trafikkberedskapsklasse 2 (nest høyeste). 

2. Ekstremvær Flommen som følge av stormflo eller ekstrem nedbør vil øke faren for 

leirskred i risikosoner. 

3. Forurensning En forurensning i sjøen som sammenfall med stormflo vil øke 

kompleksiteten og føre til forurensning på land langs strandsone, 

brygger og kai. Dersom hendelsen skjer i hekketiden vil det være store 

konsekvenser for vade- måke og alkefugler. Dersom det skjer en 

sommerdag kan mennesker som bader få skader. 

4. Stor ulykke Transport av diesel fra tanker, varetransport av malingsprodukter og 

persontrafikken til og fra ferjene benytter samme innfartsvei og går i 

helt inn til sentrum vav byen. Veien fra E 18 til flyplassen er mer 

skjermet men går igjennom et område med mange arbeidsplasser. 

Flyplassen har gode planer og er godt trent. Det er mye brann- og 

redningsressurser i Vestfold. 

5. Smitte/pandemi Dårlig vaksinedekning. Skepsis til vaksine i befolkningen kan føre til at 

få vil ta imot vaksine. Manglende kjennskap til planene og manglende 

øvelser. Kommunen har to ankomststeder fra utlandet som krever ekstra 

oppmerksomhet. 

6. Næringsmidler Import av nye matvarer som ikke skal varmebehandles. Økt forventning 

om å gå på jobb selv om en er litt syk kombinert med manglende 

kunnskap om hygiene og smitte. 

7. Elektrisitetsforsyning Det «grønne skifte» gjør samfunnet mer avhengig av 

elektrisitetsforsyningen (El-biler, oppvarming av hus, mm.). Økt 

digitalisering skaper mer avhengighet til strøm og gjør oss mer sårbare 

for digitale angrep. Samtidig som digitalisering blir brukt til å sikre 

strømleveransene og oppdage feil. 

8. Telefoni og ekom Mange forskjellige teknologier, veldig rask teknisk utvikling, svært 

mange samfunnsfunksjoner er berørt av dagens teknologi. Liten 

redundans når nye løsninger innføres. Menneskers opplevelse av dagens 

teknologi gjør at det kan være utfordrende å se for seg et samfunn uten 

disse teknologiske løsningene. Dette skaper en forsterket sårbarhet. Den 

oppvoksende generasjon mangler praktisk erfaring fra et samfunn uten 

slik teknologi, noe som trolig gjør deres evne til å håndtere slike 

utfordringer redusert. Motsetninger og uro i verdenssamfunnet øker 

faren for terror og sabotasje. 

9. Bygninger og Lokalt brannvesen har ikke tilstrekkelig utstyr, opplæring eller øvelser 
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konstruksjoner til å håndtere hendelsen. 

10. A: Vannforsyning Etterslep på utskifting av gamle vannrør representerer en sårbarhet. Mer 

bruk av tilbakeslagsventiler reduserer sårbarheten. Men økt terrorfare 

og uro øker sannsynligheten for terror og sabotasje. Det er gode 

beredskapsplaner i alle tre kommunene og hos Vestfold Vann. 

10. B: Avløp Renseanleggene i Andebu er gamle. 

11. Skogbrann Større bruk av skog og mark som rekreasjon. Større tilflytting av 

befolkning fra andre kulturer som har et annet forhold til bruk av åpen 

ild. Klimaendringer og store variasjoner i værforhold. 

12. Brann og eksplosjon Mange personer vil bli eksponert for røyk. Stort trykk på 

ambulansepersonell, sykehus kriseteam og kriseledelse i kommunen. 

Når skoler blir brukt  til overnattingssteder i forbindelse med kultur og 

idrettsarrangementer er de berørte mindre kjent med brannvernrutine og 

har sannsynligvis ikke hatt brannøvelse på det lokale stedet. 

13. Pågående livstruende 

vold 

Politiets innsatstid er kort i kommunen Noe som er viktig for 

konsekvensene av hendelsen.  

Økt oppmerksomhet og klare styringssignaler fra myndighetene – 

nasjonal prosedyre PLIVO – har gjort at mange skoler har planer og 

noen har øvd.  

Det faktum at det er en tilsiktet handling gjør det i seg selv sårbart. 

Dersom gjerningsperson har kjennskap til planer og de lokale forhold 

kan det redusere effekt av forebyggende tiltak. 

14. Mediehåndtering Byråkratiets arbeidsform utfordres av dagens informasjonsbehov og 

innbyggernes og medias forventninger. Forventningene om rask 

informasjon er i konflikt med kravet om å gi korrekt informasjon. 

Kompetanse, utstyr og trening på informasjonsbehandling påvirker 

sårbarhet. 

15. Vold og seksuelle 

overgrep mot barn 

Lav bemanning og små enheter øker mulighetene for at overgrep kan 

skjules. Store arrangementer kan være uoversiktlig og skape muligheter 

for en potensiell overgriper. Det kan ta tid før det blir klart hvor mange 

og hvem som er involvert. Det er innført kontrollrutine (politiattest) ved 

flere tilfelle nå, men slik attest gir ingen garanti. 

 

KONSEKVENSVURDERINGER 
Nedenfor følger en skjematisk oversikt over konsekvensvurderingene som er gjort i analysen. 

Nummeret i parentes refererer til nummeret hendelsen har fått i analysen. I begrepet helse er det i 

denne analysen ment fravær av skade og sykdom av både fysisk og psykisk karakter. I begrepet 

grunnleggende behov ligger behovet for mat, vann, varme og trygghet. Mangel på medisiner er 

ikke registrert som manglende grunnleggende behov, men det er registrert som forverring av 

sykdom som følge av manglende behandling. 

 

 

26



HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE | KONSEKVENSVURDERINGER |  13  

 

  KONSEKVENS FOR LIV OG 

HELSE - DØDSFALL 

    

   Ingen døde 1-2 døde 3-5 døde 6-10 døde > 10 døde 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

 

E:  

1 gang pr 

10 år eller 

oftere. 

 (10B)(15)         

D:  

1 gang per 

10-50 år 

(2)(3)(6)(14)  (8)  (7)    (5)(9)(13) 

C:  

1 gang per 

50-100 år 

   (11)    (12) (1)(4) 

B:  

1 gang per 

100-1000 

år 

 (10A)         

A:  

Sjeldnere 

enn hvert 

1000 år 

          

 

Hendelsene smitte/pandemi(5) og bygningskollaps(9) gir størst sannsynlighet for dødsfall. Men 

skred/ras(1) og stor ulykke(4) kan forårsake like mange dødsfall i verst tenkelig scenario selv om 

sannsynligheten er lavere. Matbåren smitte i hendelsen næringsmidler(6) er i analysen ikke 

vurdert til å kunne medføre dødsfall. Men med smitte fra en annen mikrobe enn den som ble 

brukt i scenariet, for eksempel bakterien E.coli som produserer en gift som kalles Verocytotoksin 

(VTEC), vil det være en sannsynlighet for dødsfall (Nasjonalt Risikobildet 2015, Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap,s. 14). 
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  KONSEKVENS FOR LIV OG HELSE - SKADER 

OG SYKDOM 

  

   1-2 3-5 6-20 20-100 > 100 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

E:  

1 gang pr 10 

år eller oftere. 

 (10B)      (15)   

D:  

1 gang per 

10-50 år 

 (14)   (2)(3)(8)  (7)(13)  (5)(6)(9) 

C:  

1 gang per 

50-100 år 

   (11)    (4)(12) (1) 

B:  

1 gang per 

100-1000 år 

   (10A)       

 A:  

Sjeldnere enn 

hvert 1000 år 

          

 

I denne matrisen går det frem at smitte/pandemi(5), smitte gjennom næringsmidler(6) og 

bygningskollaps(9) skaper mest sykdom/skader. Etter det er det hendelsen vold og seksuelle 

overgrep som gir flest skader. Sannsynligheten for disse hendelsene er vurdert til å være større. I 

tillegg vet vi at disse skadene som regel varer svært lenge og noen får varige skader.  

De to matrisene under viser hvordan hendelsene er vurdert til å påvirke grunnleggende behov og 

forstyrrelser i dagliglivet (muligheten til å kommunisere via ordinære kanaler, komme på jobb og 

skole, tilgang til offentlige tjenester, infrastruktur og varer). I begge matrisene vil kategoriene 1- 

5 bety: 

 Antall berørte 

V
ar

ig
h
et

 

 < 50 50-200 200-1000 >1000 

> 7 dager Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 

2-7 dager Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 

1-2 dager Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

<1 dag Kategori 1 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
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  KONSEKVENS MANGLENDE DEKNING AV 

GRUNNLEGGENDE BEHOV 

 Kategor

i 

Verdi: 1 2 3 4 5 

 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

E 1 gang pr 10 år eller 

oftere. 

(10B)    (15)     

D 

 

1 gang per 10-50 år (2)(3)(5)(6)(9)(14)        (7)(8)(13

) 

C 1 gang per 50-100 år (4)(11)(12)      (1)   

B 1 gang per 100-1000 

år 

         (10A) 

  A Sjeldnere enn hvert 

1000 år 

          

 

Matrisen viser at hendelsen pågående livstruende vold(13) truer behovet for å få dekket 

grunnleggende behov. Alle som direkte eller indirekte opplever ekstrem voldelig handling der liv 

tas eller trues vil bli så utrygge at det vil gå utover dagliglivet. Manglende 

elektrisitetsforsyning(7) og bortfall av telefoni og elektronisk kommunikasjon(8) truer behovet 

for varme, vann og ulike typer trygghetsskapende teknologi. 

Naturlig nok slår svikt i vannforsyningen(10A) ut, men sannsynligheten er lavere i denne 

vurderingen. Dette skyldes først og fremst at det er gode beredskapsplaner og god sikkerhet fra 

leverandør av vann til kommunen. 
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   KONSEKVENS STABILITET - FORSTYRRELSER I 

DAGLIGLIVET 

  

 Kategori Verdi 1 2 3 4 5 

  E 

 

1 gang pr 10 

år eller oftere. 

 (10B)  (15)       

  D 

 

1 gang per 

10-50 år 

 (9)(13)(14)  (6) (2)(3)    (5)(7)(8) 

  C 

 

1 gang per 

50-100 år 

    (1)(11)(12) (4)   

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

B 

 

1 gang per 

100-1000 år 

 (10A)         

  A Sjeldnere enn 

hvert 1000 år 

          

 

Smitte/pandemi(5), manglende elektrisitetsforsyning(7) og bortfall av telefoni og elektronisk 

kommunikasjon(8) er hendelser som får størst betydning for manglende dekning av 

grunnleggende behov. 

 

   KONSEKVENS NATUR OG MILJØ - SKADE PÅ 

NATURMILJØ 

  

 Kategori Verdi 1 2 3 4 5 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

E 1 gang pr 10 år eller 

oftere. 

 (10B)         

D  

1 gang per 10-50 år 

(2)(3)(5)(7)(8)(14)         

C 1 gang per 50-100 år (1) (4)  (11)     

B 1 gang per 100-1000 år  (10A)         

  A Sjeldnere enn hvert 

1000 år 
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De analyserte hendelsene ble vurdert til i liten grad å påvirke naturmiljø og kulturmiljø. Dette er 

nok et resultat av de casene som ble valgt i analysen. Ekstremvær(2), forurensning(3) og 

skogbrann(11) vil under gitte forhold kunne gjøre stor skade på naturmiljø. 

   KONSEKVENS NATUR OG MILJØ - SKADE 

PÅ KULTURMILJØ 

  

 Kategori Verdi 1 2 3 4 5 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 
  

E 1 gang pr 

10 år eller 

oftere. 

          

D 1 gang per 

10-50 år 

(2)(3)(5)(7)(8)(9)(14)         

C 

 

1 gang per 

50-100 år 

(1)(4)(11)(12)         

B 1 gang per 

100-1000 

år 

(10A)         

A 

 

Sjeldnere 

enn hvert 

1000 år 

          

 

På samme måte som vurderingen av skade på naturmiljø vil skogbrann(11) og 

brann/eksplosjon(12) i andre scenario kunne gjøre stor skade på kulturmiljø (verneverdige og 

fredete kulturminner og –miljø). (Forklaringen på kategoriene i de to siste matrisene finnes i 

vedlegg2.). 

 

   KONSEKVENS ØKONOMISKE TAP     

 Kategori Verdi < 100 mill. kr. 100-500 mill. kr. 0,5-2 mrd.kr. 2-5 mrd.kr. > 5 mrd.kr 

S
A

N
N

S
Y

N
L

IG
H

E
T

 

E 1 gang pr 10 år 

eller oftere. 

 (10B)(15)         

D 1 gang per 10-

50 år 

(2)(3)(6)(13)(14)  (5)  (8)(9)  (7)   

C 

 

1 gang per 50-

100 år 

  (1)(11)(12) (4)     

B 1 gang per 

100-1000 år 

 (10A)         

  A Sjeldnere enn 

hvert 1000 år 
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Det er stor usikkerhet knyttet til vurderingen av økonomiske tap. Det er forsøkt å ta hensyn til tap 

av materielle verdier som en direkte følge av hendelsen, uavhengig av hvem som lider tapet, og 

avgrenset til det geografiske området nye Sandefjord. Det er ikke tatt hensyn til 

forsikringsutbetalinger. 

Prosjektet har ikke funnet noen modeller som kan støtte beregninger av økonomiske 

konsekvenser.  

TILTAK – RISIKOREDUSERENDE 
Under er foreslåtte tiltak satt opp ut for hver hendelse. Flere tiltak står oppført ut fra flere 

hendelser. Mange tiltak er allerede planlagt eller påbegynt som en følge av prosessen med 

kommunesammenslåingen. Sikkerhetstiltak og beredskapstiltak finnes i de tre kommunene. Men 

disse må sjekkes ut og revideres slik at de da passer til den nye kommunen. Dette gjør at listen 

med tiltak er svært lang.  

Hendelse Risikoreduserende tiltak 

1. Skred/ras 1. Utarbeide risikokart for den nye kommunen. 

2. Vurdere om det er behov for å lage eller revidere retningslinjer for 

behandling av søknad om gravetillatelse i risikoområder. 

3. Gjennomgang av NVE anbefalinger knyttet til leirras i hele den nye 

kommunen og vurdere om det er behov for ytterligere kunnskap 

eller geotekniske vurderinger i utsatte områder. 

4. Tiltakskort for varsling av kommunalområder. 

5. Etablere rutiner for å melde oppdatering kontaktinformasjon til 

FM. 

6. Tiltakskort for evakueringssenter og pårørendesenter. 

7. Tiltakskort oversikt stengte veier og omkjøringsveier. 

8. Revidere beredskapsplan for vannforsyning og nødvann slik at den 

gjelder for hele nye Sandefjord. 
9. Plan for krisekommunikasjon og tiltakskort for 

befolkningsvarsling. 

10. Befolkningsvarsling via CIM. 

2. Ekstremvær 1. Lage egen flomplan og kartlegge flomveier for nye Sandefjord. 

2. I reguleringsplaner og godkjenning av byggeplaner skal det tas 

hensyn til stormflo. 

3. Vurdere tiltak for å sikre veiforbindelsen til Østerøya og Vesterøya. 

4. Tiltakskort ved flomvarsel eller varsel om ekstremvær. 

5. Etablere rutiner for å melde oppdatering kontaktinformasjon til 

FM. 

6. Tiltakskort for evakueringssenter og pårørendesenter. 

7. Tiltakskort oversikt stengte veier og omkjøringsveier. 

8. Revidere beredskapsplan for vannforsyning og nødvann slik at den 

gjelder for hele nye Sandefjord. 

9. Plan for krisekommunikasjon og tiltakskort for 

befolkningsvarsling. 

11. Befolkningsvarsling via CIM. 

3. Forurensning 1. Øvelse, både «table-top» og realistisk praktisk øvelse, der 

kommunens kriseledelse, brann- og havnevesen øver sammen. 

2. IUA og bedrift trener sammen. 

3. Ha fokus på miljø og sikkerhet i dialogen kommunen har med 

bedrifter. Involvere næringslivet i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

4. Lage en plan for hvordan innbyggerne skal informeres. 
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4. Stor ulykke 1. Kommunen skal være en pådriver til å tenke sikkerhet i møte med 

arrangører som samler mange mennesker, overfor ferjeselskaper, 

busselskaper og så videre. 

2. Utarbeide tiltakskort evakueringssenter og pårørendesenter. 

3. Utarbeide tiltakskort for å håndtere informasjon og 

krisekommunikasjonen. 

5. Smitte/pandemi 1. Revidere smittevern- og pandemiplan (en plan for den nye 

kommunen). 

2. Utarbeide kontinuitetsplan for all kommunalsområder som skal 

brukes ved stort og samtidig fravær for personell. 

3. Øke kompetansen om smittevern og planverket. 

4. Ha en plan for lokal innsats som skal redusere risikoen for utbrudd 

av resistente bakterier. 

5. Øve på samhandling og informasjon til innbyggerne. 

6. Informasjon om de faktiske forhold og hvordan folk skal forholde 

seg. Situasjonen vil skape frykt. Det må være et mål at 

informasjonen skal føre til fornuftig adferd og ikke ramme unødig. 

7. Iverksette tiltak i henhold til planer slik som vaksinering, isolering, 

sanering, osv. 

6. Næringsmidler 1. Sammen med mattilsynet vurdere hva kommunen kan bidra med 

for å øke kompetansen og redusere risikoen for matsmitte i 

matvarehandelen, restaurant- og hotellbransjen. 

2. Utarbeide et plan for kommunal helseinformasjon som skal bygge 

på nasjonale retningslinjer og fokusområder og bidra til mer 

kunnskap om smitte generelt og matsmitte spesielt i den vanlige 

husholdning. Målet er at kunnskap, ikke frykt, skal styre adferd. 

3. Øke kunnskapen om smitte fra dyr. 

4. Revidere beredskapsplaner for vannforsyning slik at det blir ett 

planverk for den nye kommunen. 

5. Gjennomgå prosedyre for reparasjon av vannledningsbrudd. 

6. Utvide Gemini befolkningsvarsel slik at det når hele den nye 

kommunen. 

5. Informasjon for å redusere unødvendig frykt og uro. 

7. Elektrisitets-

forsyning 

1. Oppgradere oversikt over nødaggregater (stasjonære og mobile), 

lokalisering, kvalitet, kapasitet (tid/pr tank). 

2. Plan for vedlikehold og testing av nødstrøms-aggregater. 

3. Gjennomgang av behovet som følge av strukturelle endringer i 

kommunesammenslåingen (ekom, fibernettverk, omdisponering av 

lokaler). 

4. Øvelse der en også tester konsekvensene av at strømmen er borte 

og nødstrøm starter (ikke bare teste at nødstrøm virker). 

5. Revidere beredskapsplan for helse og sosial slik at konsekvensene 

av strømbortfall er hensyntatt for hele nye Sandefjord. Både for 

drift som kommunikasjon, dokumentasjon og mobilitet (biler), og 

for konsekvenser for den enkelte tjenestemottaker (elektriske og 

elektroniske hjelpemidler, mobilitet/isolasjon, varme og trygghet). 

6. Utarbeide en plan for å sikre og prioritere hvem som skal få 

drivstoff fra kommunens eget anlegg. Denne prioriteringen må 

ligge til grunn for kommunalområdenes egne beredskapsplaner. 

7. Lage en beredskapsplan for vannforsyning for hele den nye 

kommunen. 

8. Gjennomføre øvelse. 

9. Tiltak som er ført opp ved bortfall av telefoni og ekom vil også 

være aktuelle her. 

10. Lage en plan for å utvide mulighetene for å etablere nødstrøm for å 

sikre liv og helse, og kommunens evne til å håndtere krise. 

11. Lage en plan sammen med frivillige organisasjoner for å hjelpe 

mennesker som blir sårbar som følge av hendelsen. 

12. Lage en informasjons- og kommunikasjonsplan for å kunne 

håndtere informasjonsbehovet og formidle hjelpebehov. 

13. Inngå avtaler med firma som leier ut nødstrømsaggregater. 

8. Telefoni og ekom 1. Forebyggende tiltak som er ført på bortfall av strøm vil også være 
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aktuelle her 

2. Oversikt og vurdering av antall radioer i nødnett 

3. Øve i bruk av nødnett 

4. Vurdere om satellitt-telefon er aktuelt å anskaffe. 

5. Avklare med NRK om rollen de har hatt i kriser og katastrofer blir 

endret når FM-båndet slukkes. 

6. Lage en konsekvensanalyse med ROS i de ulike tjenesteområdene 

for denne hendelsen. 

7. Utarbeide en plan for informasjon til innbyggerne når internett og 

mobiltelefoni ikke fungerer. 

8. Utarbeide informasjonsmateriell som forklarer hvordan 

innbyggerne skal forholde seg i en slik situasjon. 

9. Avklare hvordan frivillige kan bistå kommunen med informasjon 

og varsling av innbyggere (Røde Kors, Sanitetsforeninger, Norsk 

Radio Relæ Liga (Radioamatører). 

9. Bygninger og 

konstruksjoner 

1. Oversikt over kommunens bygninger med kritisk snølast 

2. Oversikt over områder med dårlig byggegrunn. 

3. Oversikt over område med rasfare (risikokart) 

4. Rutiner for varsling av bygningseiere ved store snømengder. 

5. Vurdere å øke brannvesenets håndteringsevne  med sammenraste 

bygninger. 

10. A: 

Vannforsyning 

1. Beredskapsplan for vannforsyning revideres til en plan for nye 

Sandefjord.. 

10. B: Avløp 1. Lage en plan for fornying («avskriving» av utstyr). 

2. Revidere vedlikeholdsplaner. 

3. Plan for kontroll av vannet i fjorden og vassdrag som får urenset 

avløp. 

4. Plan for å varsle befolkningen.. 

11. Skogbrann 1. Bedre samarbeidsavtaler om skogbrannberedskap 

2. Anskaffe mer utstyr som er egnet i skog/mark 

3. Forbud mot skogsdrift i tørre perioder  

4. Hyppigere flyovervåking i tørre perioder  

5. Bedre beredskapsplaner 

6. Tiltakskort ved stor skogbrannfare 

7. Befolkningsvarsling- områdevarsling. 

8. Tiltakskort opprette evakueringssenter 

12. Brann og 

eksplosjon 

1. Videreføre samarbeidet med brannvesen og bedrift. 

2. Felles øvelser 

3. Sjekke ut hvilke brannverntiltak som minimum skal gjennomføres 

ved utleie av skolebygg. 

13. Pågående 

livstruende vold 

1. Det lages en plan for å øke kunnskapen om radikalisering og 

ekstrem vold blant alle som jobber med barn og ungdom spesielt 

og blant kommunens innbyggere generelt. 

2. Kommunen skal gjennom dialog og samarbeid påvirke andre 

samfunnsaktører som gjennom sine aktiviteter samler mange 

mennesker, til å vurdere risiko for livstruende vold. Og ha planer 

og øvelser slik at de er best mulig forberedt hvis det skulle skje. 

3. Etablere et formelt samarbeid med politiet og PST som skal bidra 

til å forebygge radikalisering og ekstrem vold og hjelpe kommunen 

til å være så godt forberedt som mulig dersom en hendelse skulle 

oppstå. 

4. Alle skoler og institusjoner (bofellesskap) har gjort egen vurdering 

av sårbarhet og laget planer på håndtering av en hendelse. Den skal 

systematisk revideres og samvirke med kommunens øvrig 

beredskapsplan. Planen skal jevnlig øves. 

14. Mediehåndtering 1. Arbeide målrettet for å ha en god relasjon til media. 

2. Avklare med politiet hvem som informere om hva/samordnet 

informasjon. 

3. Sikre informasjon som kommer inn til kriseledelsen, f eks ved 

liason.  
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4. Utarbeide en sjekkliste (tiltakskort) som benyttes når det haster 

med å gå ut med viktig informasjon. 

5. Utarbeide en alternativ hjemmeside/facebook som egner seg bedre 

i en alvorlig krise (kriseweb). 

6. Øve på håndtering av en informasjonskrise som innbefatter bruk av 

sosiale medier. 

7. Kompetanse på å håndtere kommunikasjonskanaler eksternt og 

internt. 

8. Ha fokus på mennesker, miljø/omgivelser, materielle verdier og 

marked/økonomi (4 M) i det forebyggende informasjonsarbeidet. 

9. Dersom en informasjonskrise ikke er en følge av en hendelse som 

kriseledelsen allerede håndterer, bør det vurderes å samle 

kriseledelsen. 

10. Dersom informasjonskrisen er en følgehendelse bør det vurderes å 

styrke kriseledelsen. 

11. Utarbeide en plan/tiltakskort for å ta tilbake kontroll i en 

informasjonskrise. 

12. Ved utarbeidelse av talepunkter skal en ha fokus på mennesker, 

miljø/omgivelser, materielle verdier og marked/økonomi (4 M). 

 

15. Vold og seksuelle 

overgrep mot 

barn 

1. Beredskapsplan i barnehagen. 

2. Lage beredskapsplan for vold i nære relasjoner. Beskrive 

ansvarsforholdet mellom stat og kommune. 

3. Sjekke at alle skoler har egen plan for beredskap. 

4. Beredskapsplaner med tiltakskort legges i CIM. 

5. Personer, lag og foreninger som er ansvarlig for arrangementer 

med barn og unge må iverksette tiltak for å forebygge vold og 

overgrep. Kommunen sikrer rollen som pådriver gjennom egen 

handlingsplan. 

 

OPPFØLGING 
Kommunens evne til å ivareta befolkningens sikkerhet er avhengig av mange forhold. 

Kommunen har i sine medarbeidere mye viktig kjennskap og kunnskap om forhold som påvirker 

sikkerhet og beredskap. Selve kommunesammenslåingen kan føre til at slik verdifull kompetanse 

går tapt hvis vi ikke er bevisst og iverksetter tiltak. Lokalsamfunnet og alle samfunnsaktørene 

sitter også på viktig kompetanse. Derfor blir det en viktig oppgave å få til en samarbeidsform 

internt og eksternt der vi deler kompetanse og utvikle rutiner. Dette vil måtte gjøres ved å 

tydeliggjøre og synliggjøre roller og ansvar, samt skape arenaer internt og eksternt for 

beredskapsarbeidet i kommunen. Beskrivelse av dette fremgår av Administrativ beredskapsplan. 

Prosessen med kommunesammenslåing er i seg selv en risiko for samfunnssikkerhet og 

beredskap ved at nye rutiner, systemer, roller og relasjoner skal etableres i en fase hvor man 

faktisk skal bygge ny kommune. Utarbeidelse av en ny ROS-analyse og en ny beredskapsplan 

skal bidra til å redusere risiko. 

Beredskapsarbeidet er et lederansvar som forutsettes utført gjennom brede og forpliktende 

prosesser i linjen. For å sikre et helhetlig planverk, skal kommunenes felles dataverktøy CIM 

benyttes i arbeidet med ROS-analyser og kriseplaner i kommunalområdene/-seksjonene. Status i 

dag er at delplaner og tiltakskort for de nye områdene i ny kommune ikke er ferdig etablert. 
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Arbeidet vil måtte gjøres videre både i 2016, men mye av arbeidet vil måtte skje i 2017. Dette 

medfører en økt risiko inntil nye systemer og rutiner er på plass og øvelser er gjennomført. 

Det er helheten i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap som skaper resultatet. Hvert 

kommunalområde må jobbe målbevisst slik at alle beredskapsplaner i de forskjellige 

fagområdene (delplaner) blir revidert og favner om hele den nye kommunen. Alle delplaner med 

tiltakskort skal legges inn i CIM. 

Kommunen prioriterer liv og helse foran de andre samfunnsverdiene i analysen. Det er derfor 

naturlig at noen hendelser får større oppmerksomhet.  

Pågående livstruende vold har så langt vist seg vanskelig å forebygge. Vi får stadig mer 

kunnskap og som gjøres tilgjengelig på blant annet nettsiden utveier.no. Manglende kunnskap 

kan føre til at vi iverksetter tiltak som er et resultat av holdninger og følelser. Nye rapporter viser 

at dette kan føre til feilvurderinger (Temarapport: Hvilken bakgrunn har personer som 

frekventerer ekstreme islamistiske miljøer i Norge før de blir radikalisert? PST 12.9. 2016). 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DSB utarbeidet i 2015 en risikoanalyse av 

skoleskyting (delrapport til Nasjonalt risikobilde 2015). Rapporten gir oss ny kunnskap om hvem 

en potensiell gjerningsperson kan være. 

Forslag til prioriterte tiltak: 

1. Det lages en plan for å øke kunnskapen om radikalisering og ekstrem vold blant alle som 

jobber med barn og ungdom spesielt og blant kommunens innbyggere generelt. 

2. Kommunen skal gjennom dialog og samarbeid påvirke andre samfunnsaktører som gjennom 

sine aktiviteter samler mange mennesker, til å vurdere risiko for livstruende vold. Og ha 

planer og øvelser slik at de er best mulig forberedt hvis det skulle skje. 

3. Etablere et formelt samarbeid med politiet og PST som skal bidra til å forebygge 

radikalisering og ekstrem vold og hjelpe kommunen til å være så godt forberedt som mulig 

dersom en hendelse skulle oppstå. 

4. Alle skoler og institusjoner (bofellesskap) har gjort egen vurdering av sårbarhet og laget 

planer på håndtering av en hendelse. Den skal systematisk revideres og samvirke med 

kommunens øvrig beredskapsplan. Planen skal jevnlig øves. 

 

Pandemiske sykdommer vet vi vil ramme befolkningen. De tre kommunene har 

smittevernplaner i dag. En slik hendelse håndteres likt uavhengig av kommune så det er enkelt å 

revidere planene til å gjelde den nye kommunen. Fugleinfluensaen og svineinfluensaen for få år 

siden var en vekker og gjorde at nasjonale og lokale planer ble fornyet. Tiltaket med 

massevaksinering ga i det minste en praktisk øvelse på hvordan det kan gjennomføres.  

En av de største utfordringene samfunnet får under en pandemi er å opprettholde kontinuitet i 

forsyning av mat og medisiner, oppfølging av sårbare grupper og nødvendig helse og 

omsorgstjenester (s.7). 

Forslag til prioriterte tiltak: 
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1. Utarbeide kontinuitetsplaner for alle kommunalområdene som skal brukes ved stort og 

samtidig fravær av personell. 

2. Øve ved å lage modeller for stort og samtidig fravær og vurdere konsekvens. 

Kollaps av bygninger og konstruksjoner bør få ytterligere økt oppmerksomhet. Redning i 

sammenraste bygg er vanskelig og risikofylt. Det er manglende kompetanse (Fylkes ROS-

analyse) hos brann- og redningstjenesten lokalt. Oslo brannvesen har en egen innsatsgruppe med 

eget utstyr men det er uklart hvilket ansvar de har for å bistå Vestfold og Sandefjord i en 

hendelse. Antall døde og skadde i en slik hendelse kan bli veldig stort. Den berører derfor mange 

mennesker selv om den er avgrenset.  

Det er som oftest for stor snølast på tak som gjør at bygninger kollapser. Men det kan også 

forårsakes av steinras som i Ålesund 2008. Den mest kjente kollaps av konstruksjoner i nyere tid 

er Skjeggstadbroen på E-18 i Vestfold i februar 2015. 

Forslag til prioriterte tiltak: 

1. Lage en oversikt over kommunens bygg som er utsatt for kritisk snølast. 

2. Lage en plan for snørydding. 

3. Etablere en rutine for å registrere varsler om store snømengder og rutine for å varsle videre til 

de som har ansvar for å vurdere risiko. 

4. Øke kompetansen på redning i sammenraste bygg hos brann og redningsetaten. 

Vold og overgrep mot barn er et omfattende samfunnsproblem. Studier viser at seksuelle 

overgrep, fysisk mishandling og omsorgssvikt, har større betydning for psykisk helse enn andre 

belastende hendelser (Brev til kommunene fra Justis- og beredskapsministeren 1.4.2016.). Det er 

viktig med forebyggende tiltak og kommunen har et tydelig ansvar for egne virksomheter og et 

ansvar for kunnskapsformidling og tilrettelegger for de mange aktørene som har ansvar for barn 

og unge.  

Forslag til prioriterte tiltak: 

1. Lage en helhetlig plan for å øke kunnskapen om vold og seksuelle overgrep mot barn, 

hvordan det kan oppdages og hva vi kan gjøre. 

2. Barnehager og skoler har egne planer for å forebygge vold og overgrep. 

3. Lage en plan på hvordan kommunen kan være en pådriver til at personer (tiltak/firma), lag og 

foreninger som er ansvarlige for arrangementer med barn og unge iverksetter tiltak for å 

forebygge vold og overgrep. 

Manglende elektrisitetsforsyning over tid er en alvorlig hendelse som vil kunne føre til 

dødsfall, skader og forverring av sykdom. Det vil ramme telefoni siden svært få nå har analog 

fasttelefon og det vil ramme elektronisk kommunikasjon. Mange av de kritiske 

samfunnsfunksjonene vil bli berørt (s. 7). Slik som forsyning av mat og medisiner, behov for 

husly og varme, forsyning av vann, oppfølging av særlige sårbare grupper og nødvendig 

helsetjeneste. 
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I 2005 opplevde sør-Sverige orkanen «Gudrun» som førte til at over 100 000 husstander var uten 

strøm i 4 uker. En lignende hendelse kan også ramme kommunene rundt Oslofjorden. 

For å sikre tilstrekkelig drift av kommunen slik at det ikke skal gå ut over liv og helse er det 

installert flere nødstrømsaggregater på utvalgte steder. I tillegg finnes det et antall mobile 

aggregater. Dette skal sikre strøm til nødvendige apparater og hjelpemidler, lys og varme på 

institusjoner og elektronisk kommunikasjon mellom servere og terminaler i en slik grad at kritisk 

viktig informasjon blir tilgjengelig og bevart (arkivert). Økt digitalisering og miljøtiltak som el-

biler i kommunens hjemmetjeneste gir økt sårbarhet. 

Forslag til prioriterte tiltak: 

1. Beredskapsplaner i de ulike kommunalområdene må ha fokus på de kritiske 

samfunnsfunksjonene ved manglende elektrisitetsforsyning over tid. 

2. Oversikt over stasjonære og mobile nødstrømsaggregat, deres produksjonskapasitet pr time, 

hvor mange timer de går før de må ha tilførsel av drivstoff. 

3. Oversikt over kommunens reservelager av drivstoff, hvilke enheter som har prioritet for å få 

drivstoff derfra og et forventet forbruk i en krise. 

Ekstremvær påvirker flere andre hendelser i ROS-analysen. I tillegg påvirker det i stor grad 

kritiske samfunnsfunksjoner. Klimaendringene gjør at vi må planlegge for mer ekstremvær i 

årene som kommer. Denne ROS-analysen har pekt på ekstremvær kan forårsake bygningskollaps 

og bortfall av strøm. I tillegg har den pekt på stormflo som et resultat av ekstremvær. Det kan 

blant annet føre til at Østerøya og Vesterøya faktisk blir øyer og at innbyggerne der blir isolert. 

Hjemmetjenestekontorene i Kilen kan ikke benyttes og det er fremkommelig med kjøretøyer i 

nedre delen av byen. Stormflo vil også medføre skader på båter, brygger og hus langs kysten i 

kommunen. 

Kommunen bør se på om det er mer som kan gjøres i tidsrommet fra varsel om ekstremvær 

kommer til det faktisk treffer kommunen. Ved å ha avklart roller og ansvar for å motta varsel og 

en plan for å videreformidle informasjon, vil flere kunne iverksette forebyggende tiltak. 

Forslag til prioriterte tiltak: 

1. Lage flomplan og kartlegge flomveier. 

2. Vurdere tiltak for å sikre veiforbindelse med Østerøya og Vesterøya ved stormflo. 

3. Rutine for å ta i mot varsler om ekstremvær og utnytte «rommet» mellom varsel om 

ekstremvær og tidspunktet uværet setter inn til å være best mulig forberedt. 

Mediehendelse som fører til en informasjonskrise kan oppstå som følge av for sen informasjon, 

uriktig informasjon eller dårlig informasjon. Krisen er et faktum når kommunen ikke lenger har 

kontroll på den informasjonen folk velger å lytte til og handle etter. Når dette skjer som en 

følgehendelse etter en annen alvorlig hendelse, for eksempel ekstremvær, vil dette kunne føre til 

fare for tap av liv og skade på mennesker. En god plan som er testet gjennom øvelser og 

tilstrekkelig kompetanse for å kontrollere informasjon er viktig for å redusere risiko. 
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Forslag til prioriterte tiltak: 

1. Arbeide målrettet for å ha en god relasjon til media. 

2. Avklare med politiet hvem som informere om hva/samordnet informasjon. 

3. Sikre informasjon som kommer inn til kriseledelsen, f eks ved liason.  

4. Utarbeide en sjekkliste (tiltakskort) som benyttes når det haster med å gå ut med viktig 

informasjon. 

5. Utarbeide en alternativ hjemmeside/facebook som egner seg bedre i en alvorlig krise 

(kriseweb). 

6. Øve på håndtering av en informasjonskrise som innbefatter bruk av sosiale medier. 

7. Kompetanse på å håndtere kommunikasjonskanaler eksternt og internt. 

8. Ha fokus på mennesker, miljø/omgivelser, materielle verdier og marked/økonomi (4 M) i 

det forebyggende informasjonsarbeidet. 

9. Dersom en informasjonskrise ikke er en følge av en hendelse som kriseledelsen allerede 

håndterer, bør det vurderes å samle kriseledelsen. 

10. Dersom informasjonskrisen er en følgehendelse bør det vurderes å styrke kriseledelsen. 

11. Utarbeide en plan/tiltakskort for å ta tilbake kontroll i en informasjonskrise. 

12. Ved utarbeidelse av talepunkter skal en ha fokus på mennesker, miljø/omgivelser, 

materielle verdier og marked/økonomi (4 M). 

 

Vedlegg: 

1. ROS-analyseskjema. 

2. Kopi av vedlegg 2 i Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunene (DSB 

2014). 

Referanser: 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivil beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(Sivilbeskyttelsesloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45?q=kommunal 

beredskap 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-

894?q=forskrift beredskap 

Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/temaveiledere/veileder-forskrift-kommunal-

beredskapsplikt.pdf 

Veileder til helhetlig ROS i kommunen https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-

beredskap/veileder/veileder-til-helhetlig-ros-i-kommunen/ 
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INNLEDNING 

Administrativ plan er skrevet for å beskrive beredskapsarbeidet i sin helhet og skal bidra til en lik 

forståelse og en bevissthet om det ansvar alle ansatte, og ledere spesielt, har for samfunnssikkerhet og 

beredskap. Planen beskriver hvordan arbeidet med beredskap henger sammen med kommunens 

styringssystemer som internkontroll, rapportering og kommuneplanarbeid. Planen skal redegjøre for 

hvordan beredskapsarbeidet er organisert og hvordan kommunen samarbeider med andre offentlige og 

private virksomheter. Frivillige organisasjoner utgjør en betydelig ressurs i arbeidet med sikkerhet og 

beredskap. Planen gir en oversikt over de avtaler kommunen har inngått med frivillige organisasjoner. 

 

Begreper og metoder som er beskrevet i planen er i stor grad hentet fra boken Praktisk krise- og 

beredskapsarbeid skrevet av Ivar K Lunde (Universitetsforlaget 2014). 
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FORMÅL MED PLANEN 
Operativ og administrativ plan for samfunnssikkerhet og beredskap skal sikre at kommunen: 

 Arbeider målrettet og systematisk for å gjøre kommunen til et sikrere sted å være. 

 Har identifisert hendelser som kan føre til tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle 

verdier, og har iverksatt tiltak for å redusere sannsynligheten for at det skjer. 

 Har en organisering, en plan og en øvet ferdighet som gjør at en krise håndteres til det beste for 

alle som blir berørt. 

Kommunens overordnede beredskapsplan er bygget opp for å være et praktisk og brukervennlig dokument 

for bruk under uønskede hendelser i Sandefjord kommune. I CIM (krisehåndteringsverktøy) dokumenteres 

den operative delen av beredskapsplanen i form av oversikt over ressurser, varslingslister, plan for 

befolkningsvarsling, plan for etablering av evakueringssenter og standardbeskrivelser (tiltakskort). 

Alle som har en rolle eller funksjon i kommunens beredskapsorganisasjon skal kjenne til innholdet i den 

overordnede beredskapsplanen.  

Det er verdt å understreke at den overordnede beredskapsplanen ikke erstatter kommunens øvrige 

beredskapsplaner, og heller ikke være en sum av disse. Først og fremst skal den være det sentrale 

styringsdokumentet ved håndtering av uønskede hendelser hvor kriseledelse og krisestab er satt.  

Det er ellers et krav til overordnet beredskapsplan at den skal samordne og integrere det øvrige 

beredskapsplanverket i kommunen. I praksis vil det si at den overordnede beredskapsplanen skal gjøre 

rede for det øvrige beredskapsplanverket (delplaner, detaljplaner og fagplaner), og identifisere 

berøringsflater mellom den overordnede beredskapsplanen og det øvrige beredskapsplanverket. 

KRAV OG FORVENTNINGER 
Kommunen har en generell beredskapsplikt hjemlet i lov om kommunal beredskap 

(sivilbeskyttelsesloven) § 14 og 15. Kravet er at kommunen utarbeider en risiko- og sårbarhetsanalyse og 

ut i fra den lager en beredskapsplan. 

Innbyggerne og besøkende i kommunen har en forventning om at det er trygt å bo og oppholde seg i 

kommunen. Folk stoler på at kommunen ivaretar sin rolle og har kompetanse til å ivareta innbyggerne hvis 

det skulle oppstå en krise. Typiske oppgaver for kommunen vil være (NOU 2006:6, s. 155): 

 ta hånd om skadde personer  

 yte bistand ved evakuering  

 innkvartering og forpleining  

 forpleining til uføre som ikke har anledning til å forlate hjemmet  

 forsyningsstøtte til redningsmannskaper  

 informasjon til pårørende, befolkningen og media  

 sikre helsemessig trygge næringsmidler inklusiv drikkevann  

 sikre nødstrøm ved strømstans  
 gjennomføre regulerings- og rasjoneringstiltak  

 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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I en krise kan en forvente at innbyggere og besøkende søker informasjon og følger de råd og de 

veiledninger som ble gitt av politiet og kommunen. Innbyggerne som har den beste lokalkunnskapen og 

kan hjelpe en nabo eller bidra til at et hjelpebehov blir kjent for kommunens kriseledelse eller nødetatene. 

Svært mange er med i frivillig lag og foreninger og vil delta i nødvendig innsats. 

LANGSIKTIGE MÅL 
Det langsiktige målet er at nye Sandefjord kommune blir bedre til å jobbe med samfunnssikkerhet og 

beredskap en de tre kommunene har vært hver for seg. Kommunen skal ta med det beste fra de tre 

kommunene, jobbe systematisk og målrettet for å oppnå: 

 Kommunalområdene vurderer sikkerhet og beredskap i alt utviklingsarbeid. 

 Alle nivåer i kommunen søker aktivt for å avdekke risiko, beskrive risiko som er akseptabel, og 

iverksetter risikoreduserende tiltak der risikoen er uakseptabel. 

 De ulike kommunalområdene samarbeider med relevante aktører for å fremme sikkerhet og 

beredskap. 

 Kommunen er trenet til å håndtere kriser på en slik måte at konsekvensene av uønsket hendelse 

blir minst mulig. 

 Erfaringer fra hendelser og øvelser blir systematisk evaluert og benyttes i forebyggende arbeid og 

revisjon av beredskapsplaner. 

 Kommunen har en god sikkerhetskultur der ledere bidrar til trygghet hos medarbeidere, åpenhet 

om uønskede hendelser og avvik, aktiv medvirkning til endring fra alle ansatte og systematisk 

forbedringsarbeid. 

BEGREPSAVKLARINGER 
Proaktivitet -  «En persons eller gruppes evne til å beslutte og å handle forsvarlig i nåtid basert på en 

kvalifisert vurdering av en situasjons fremtidig utvikling.» (I.K Lunde, 2014) 

Risiko -  «Uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø eller materielle 

verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensen av de uønskede hendelsene.» (NS 

5814) Og den usikkerhet som er knyttet til vurderingen. 

Krise – «Hendelse som har potensial til å true viktige verdier og svekke en organisasjons evne til å utføre 

viktige funksjoner.» (Stortingsmelding nr. 17 (2001-2002) Samfunnssikkerhet) 

Sårbarhet – forhold som enten øker sannsynlighet for at hendelsen inntreffer, eller forhold som kan føre 

til økt skade (større konsekvenser). 

Helhetlig ROS-analyse – risiko- og sårbarhetsanalyse der vurderer hvilke uønskede hendelser som kan 

komme til å skje, sannsynligheten for at det vil inntreffe, sårbarhet ved systemer som påvirker 

sannsynlighet og konsekvens og usikkerheten som er knyttet til vurderingen. 

Befolkningsvarsling – et system for å kunne varsle befolkningen om en risiko og hvordan de skal forholde 

seg til dette. Varslingen kan gis via sms eller talemelding. Talemelding kan også gis via fasttelefon. Ved 

svikt i telefoni kan befolkningsvarsling gis på annen måte. 
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Liason – er en betegnelse på en rådgiver fra en ekstern aktør (for eksempel politiet) som er involvert i 

hendelsen. 

CIM – Et digitalt krisehåndteringsverktøy som inneholder planer, sjekklister (tiltakskort), meldings- og 

varslingsmodul, kart-modul, logger og organisering av informasjon (tavler). CIM brukes i 

krisekommunikasjonen og kan brukes i kommunikasjon mot Fylkesmann, politi og andre. 

PRINSIPPER OG STRATEGIER 
Sikkerhets- og beredskapsarbeid og proaktiv tenkning 

Beredskapsarbeid er i sin natur proaktiv ved at vi «ser» fremover og handler i dag på det som kan skje. På 

den måten kan vi ved å analysere risiko og sårbarhet iverksette tiltak som øker sikkerhet (reduserer 

sannsynlighet) og tiltak som gjør oss bedre i stand til å takle en krise slik at skadene blir så små som mulig 

(redusere konsekvensene). 

En god håndtering av en krise er i stor grad avhengig av en tidlig nok reaksjon slik at kommunen kan 

reagere på hendelsen med riktig ressurser til rett tid. Planer, tiltakskort og maler er utarbeidet i CIM for å 

sikre at vi tar høyde for hva som kan skje og hvilket konsekvenspotensiale det er i situasjonen. På denne 

måten kvalitetssikres proaktiv tenkning. Fortløpende loggføring av status i situasjonen og loggføring av 

iverksatte tiltak sikrer at krisehåndteringen blir dokumentert.  

Proaktive prinsipper 

 Sikker usikkerhets-prinsippet kan forklares med at er vi usikre på om det er nødvendig å varsle eller 

mobilisere, er vi i realiteten sikre på at det er riktig. Dette kommer også til uttrykk ved at kommuner 

får en stadig lavere terskel for å mobilisere kriseledelse ved uønskede hendelser. Å være «føre var» 

uttrykker ansvarlighet og ikke utrygghet. 

 Moderat overreaksjon-prinsippet betyr i praksis at en responderer på en melding om en hendelse som 

om det var litt mer krevende enn det som først er meldt eller at den har et potensiale til å eskalere. Det 

er viktig å presisere at overreaksjonen skal være moderat.  

 Første informasjons-prinsippet innebærer at vi skal alltid være de første til å informere media og andre 

interessenter om situasjonen slik vi kjenner den og hvilken beredskapssituasjon som er opprettet. 

Dette er et viktig og vanskelig prinsipp. Informasjonen må være korrekt og bli forstått. De ulike 

kommunikasjonsmulighetene i dag gjør det spesielt vanskelig å ha oversikt og respondere til rett tid. 

Det er i større grad en forventing til å få kommunisere med kommunen i en krise. Informasjon og 

kommunikasjon blir mer omtalt i egen plan for krisekommunikasjon. 

Nasjonale beredskapsprinsipper 

 Likhetsprinsippet medfører at kommunens driftsorganisering benyttes også i en krise. Fordelen er at 

de som er satt til å håndtere krisen er godt kjent med de funksjoner og enheter som er involvert. 

Utfordringen når krisen varer over tid er å sikre nødvendig daglig drift.  

 Ansvarsprinsippet medfører at den som har et ansvar for et fagområde i en normalsituasjon også skal 

ha ansvar for å håndtere uønskede hendelser innenfor samme fagområdet. Fordelen er at en sikrer 

kompetanse som kunnskap, kjennskap og myndighet. Utfordringen kan være å sikre ledelse av 

normaldrift samtidig som krisen pågår. Derfor kan det være nødvendig å ha forberedt hvordan 
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delegering av myndighet skal skje i en krise. Dette prinsippet medfører også at den som har lederens 

myndighet ved fravær og ferie må være kompetent til å håndtere uønskede hendelser og krise. 

 Nærhetsprinsippet medfører at uønskede hendelser skal håndteres på lavest mulig nivå. 

Handlingskompetanse og myndighet nærmest hendelsen vil øke muligheten til å respondere på 

hendelsen raskt og kanskje forhindre en eskalering og ved dette redusere konsekvensene. Dette 

prinsippet understreker at ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap hviler på alle ansatte i hele 

kommunen og ledere i alle nivåer spesielt. Enhver uønsket hendelse skal rapporteres som avvik 

(internkontroll og kvalitetssystem) og leder har ansvar for at hendelsen blir evaluert. 

Nærhetsprinsippet må ikke stå i veien for moderat overreaksjons-prinsippet. 

 Samvirkeprinsippet betyr at det er et krav til alle å sikre best mulig samvirke. I arbeide med 

forebygging og beredskap vil vi som oftest være avhengig av andre enheter, kommunalområder eller 

myndigheter utenfor kommunen (andre kommuner, fylkeskommunen, staten, private virksomheter) 

for å oppnå ønsket resultat. Nærhetsprinsippet må ikke stå i veien for samvirkeprinsippet. 

Samvirkeprinsippet skal også sikre at vi har avklart hvilket ansvar kommunen har i en større krise, 

hvilke ressurser kommunen kan bidra med og hvilke ressurser andre kan bidra med. Beredskapsplanen 

har egen oversikt over tilgjengelige ressurser i egen organisasjon, hos andre offentlige og private 

virksomheter. Og ikke minst hvilke ressurser frivillige organisasjoner kan stille til rådighet i en krise. 

Strategier 

 Alle bidrar til samfunnssikkerhet og beredskap ved å: 

o Definere dette arbeidet innenfor sine primæroppgaver 

o Bidra til å utvikle en god sikkerhetskultur og rapportere om uønskede hendelser og avvik i 

den hensikt å forbedre sikkerhet og beredskap 

 Dele kunnskap og erfaring på tvers i organisasjonen og med relevante aktører ved å: 

o Involvere andre i egne utfordringer. 

o Lytte og ta i mot råd. 

 Prioritere arbeid med analyser og øke analysekompetanse 

 Prioritere øvelser og øvelseskompetanse. Spesielt innenfor: 

o Krisehåndtering og kriseledelse. 

o Krisekommunikasjon. 

 Sikre systematisk og helhetlig arbeid ved å opprette rollen beredskapsrådgiver og etablere 

beredskapsnettverk (Se avsnitt om Beredskapsorganisering). 

 Bruke CIM til mobilisering, kommunikasjon og dokumentasjon (planer, logger, kart, 

ressursoversikt). CIM er et digitalt krisehåndteringsverktøy som er nærmere beskrevet i plan for 

krisekommunikasjon.  

HELHETLIG OG SYSTEMATISK SAMFUNNSSIKKERHETSARBEID 
Samfunnssikkerhet er et produkt av svært mange faktorer som påvirker hverandre og som hele tiden er i 

endring. Menneskene representerer faktorene kunnskap, holdning og verdier for å nevne noen. Teknologi 

og strukturer som menneskene har laget, vil sammen med naturens egenskaper som geografi, vær og 

klima, vil være andre faktorer. Helhetlig arbeid betyr at en streber etter å ta hensyn til de viktigste 

faktorene. For å få til det må arbeidet skje på tvers av kommunalområdene og i samarbeid med andre som 

har kunnskap, har påvirkning eller blir påvirket av samfunnssikkerheten. 
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Det finnes ingen ideell grense for helhetlig arbeid. Men det finnes mange reelle begrensninger som for 

eksempel tid og penger. Helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet kommer best til uttrykk når vi 

dokumenterer at vi har strekt oss mot det ideelle og begrunner den begrensningen vi har valgt i det 

konkrete arbeidet. 

På tvers av kommunens organisering blir det viktig å enes om risikobildet, årsakssammenheng, hva som 

påvirker sannsynlighet og hvilke konsekvenser det får. Beredskapsplan innenfor et fagområde (for 

eksempel vannforsyning) forholder seg til planer innenfor andre fagområder (for eksempel beredskap for 

sosial- og helsemessige forhold). Alt arbeid med forebygging og beredskap i de enkelte 

kommunalområdene må forholde seg til en gjensidig avhengighet med arbeidet i andre 

kommunalområder. 

Systematisk arbeid krever at roller og ansvar er avklart. Avhengigheten mellom kommunens plan for 

samfunnssikkerhet og beredskap og de øvrige kommunale planene er beskrevet. Planene er basert på 

ROS-analyser og på evaluering av hendelser og øvelser. Uønskede hendelser og avvik meldes i 

kommunens internkontrollsystem og tas med i revidering av beredskapsplanene. Helhetlig og systematisk 

arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap er nærmere omtalt i eget kapittel. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Resultatene av kommunens helhetlig og overordnet ROS-analyse skal integreres i kommunens ordinære 

og langsiktige virksomhetsstyring herunder planer etter plan- og bygningsloven.  Helhetlig risiko og 

sårbarhetsanalyse utarbeides som en kommunedelplan i tråd med anbefalinger i Veiledning til forskrift om 

kommunal beredskapsplikt. 2012, s. 16.  

Innen enkelte kommunale ansvarsområder er det krav til egne ROS-analyser. I tillegg kan overordnet ROS 

avdekke behov som må analyseres mer detaljert. Dette kan også gjelde andre relevante aktører innfor 

kommunens geografiske område. Her har kommunen en pådriver og tilretteleggerrolle (Veilederen s. 15). 

Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen (DSB, 2014) legges til grunn for helhetlig 

ROS i kommunen. Ved ROS-analyse av uønskede tilsiktede hendelser har vi vektlagt vurderingen av 

sannsynlighet mindre og lagt mer vekt på om det er en mulig trussel og større vekt på å vurdere sårbarhet. 

(Kalt «tre-faktor modell». Ref NS 5832:2014.) 

I ROS-analysen brukes case som er representativt for en type hendelser. Fordelen med å analysere en 

konkret mulig uønsket hendelse er at den får frem mer konkrete og praktiske utfordringer som kan være 

hensiktsmessig å analysere. Deretter blir overførbarheten til beslektede hendelser vurdert. Tilliten til 

kommunen vil påvirkes av hvordan kommunen håndterer kunnskap om potensiell risiko overfor berørte. 

Dette gjelder etisk og praktisk håndtering. 

Plan for systematisk oppfølging (internkontroll) 

Helhetlig ROS- analyse skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner (Forskrift for 

kommunal beredskap § 6). Som følge av dette revideres overordnet beredskapsplan.  

Alle avvik og rapporter om uønskede hendelser skal behandles av nærmeste leder. Dette kan føre til en 

umiddelbar revisjon av beredskapsplaner på kommunalområdet. Slike endringer skal rapporteres til 

rådmannens ledergruppe for å sikre at kunnskapen blir delt og at behov for revidering av andre planer 
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avdekkes. «Gjennom oppfølging og styringssløyfer sikres nødvendig tilbakemeldinger og justeringer, slik 

at rådmannen har betryggende kontroll selv om hun ikke har innsikt i alle detaljer».
1
 

Integrering av samfunnssikkerhet og beredskap i kommuneplanen 

Plan- og bygningsloven stiller krav til om et helhetlig plan- og styringssystem. Det betyr blant annet at 

samfunnssikkerhet er et av hensynene som skal tas. (Plan- og bygningsloven § 3-1.) Revidering av 

kommunens helhetlig ROS-analyse bør skje hvert 4. år i forbindelse med revidering av kommunens 

planstrategi (Veileder til helhetlig ROS-analyse i kommunen, DSB 2014, s. 47). Kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap har en naturlig plass i kommuneplanens samfunnsdel. Her bør det 

komme frem hvilke tema som bør prioriteres. I kommuneplanens handlingsdel bør det fremkomme hvilke 

tiltak som prioriteres. Denne revideres årlig.  

I kommuneplanens arealdel er det viktig å følge opp resultater av helhetlig ROS-analyse som har avdekket 

natur- og virksomhetsfarer (veilederen s. 48) og om det er behov for ytterligere undersøkelser eller 

detaljerte ROS-analyser. 

BEREDSKAPSORGANISASJON 
Roller, funksjoner og ansvar 

De mest sentrale rollene i krisehåndtering er: 

Rolle Ansvar 

Ordfører Sammen med kriseledelsen legger en informasjonsstrategi for 

hendelsen. 

Være kontaktpunkt mot pressen hvis ikke dette delegeres. 

Møte og svare pressen på pressekonferanse hvis ikke dette delegeres 

til kriseleder eller andre.  

Være kontaktpunkt mot innbyggere. 

Være kontaktpunkt mot politiske myndigheter. 

Kriseleder Leder av kriseledelsen, herunder lede «førstemøtet» og statusmøtene. 

Når det er behov, avklare med politiet hva kommunen kan eller skal 

informere om. 

Avgjøre om det skal sendes ut befolkningsvarsling, til hvem og 

godkjenne meldingen. 

Godkjenne informasjon som skal publiseres på hjemmeside. 

Godkjenner mediesvar (CIM). 

Godkjenner pressemeldinger (CIM).  

Varsle Fylkesmann når det er relevant. 

Leder for operativ krisestab Opprette kommunikasjon med de ulike innsatsgruppene for å sikre at 

nødvendig informasjon formidles korrekt begge veier. 

                                                

1
 Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? S. 72, T Skarheim og S Storbekk, KS 2015. 
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(dersom ikke opprettet ligger 

disse oppgavene til kriseleder) 

Opprette kontakt med de kommunalområdene som er berørt av 

hendelsen eller kan bistå med tiltak. 

Varsle frivillige i henhold til avtaler som er inngått. 

 

Informasjonsrådgiver Sammen med kriseledelsen, utarbeide en informasjonsstrategi. 

Legge ut godkjent informasjon på kommunens hjemmeside. 

Registrere mediehenvendelser. 

Utarbeide informasjon/talepunkter til hjemmeside, mediesvar og 

pressemeldinger.  

Utarbeide melding til befolkningsvarsling. 

Forberede og styre pressekonferanse. 

Tilrettelegge presserom. 

Opprette publikumsmottak. 

Opprette medieovervåkning. 

Loggfører Loggføre fra møter kriseledelsen har, meldinger som kommer inn og 

annet kriseleder bestemmer. 

Lage informasjonstavler som passer til krisehåndteringen 

Funksjoner Oppgaver 

Medieovervåkning Følge med på så mange relevante medier som mulig. 

Melde videre til kriseleder (CIM) informasjon som vurderes å være av 

interesse for krisehåndteringen. 

Presserom Møterom 3 og 4 i rådhuset etableres som presserom (Tiltakskort i 

CIM) 

Publikumsmottak Svare på henvendelser fra publikum (praktiske og faktiske forhold 

som ikke har endret seg på grunn av krisen). 

Informasjon om krisen og håndteringen må godkjennes av kriseleder 

først. 

Telefonhenvendelser For å ta imot telefonhenvendelser utenfra vil det bli forberedt et eget i 

rådhuset som kan bemannes med nødvendig personell. Et eget 

telefonnummer vil bli kunngjort for disse henvendelsene. 

 

Beredskapsledelse 

En kommune som har et godt utviklet system for samfunnssikkerhet og beredskap forhindrer mange 

uønskede hendelser og er i stand til å håndtere små og store hendelser på lavest mulig nivå i 

organisasjonen. Derfor kreves det at alle ledere tar ansvar for beredskap innenfor eget område. Beredskap 

er på lik linje med internkontroll et kontinuerlig arbeid som er integrert i daglig drift. 

 

50



ADMINISTRATIV BEREDSKAPSPLAN | BEREDSKAPSORGANISASJON |  10  

 

Linjeledelsens ansvar 

Sandefjord kommune er organisert med 4 administrative ledernivåer.  

 Rådmann 

 Rådmannens ledergruppe 

 Seksjonsledere 

 Enhetsledere 

Unntaksvis opprettes avdelingsleder under enhet ved behov.  

Prinsippene om ansvar, nærhet, likhet og samvirke medfører i denne forbindelse at den enkelte 

kommunalsjef har et koordinerende ansvar i forhold til beredskapsarbeid i underlagte seksjoner og 

enheter. Seksjon og enhetsledere har det løpende ansvaret for å gjennomføre ROS-analyser, 

foreslå/iverksette forebyggende og sårbarhetsreduserende tiltak, utarbeide beredskapsplaner og 

gjennomføre lokale øvelser for egen seksjon/enhet. Videre skal disse, på bakgrunn av beredskapsplan 

utarbeide og oppdatere nødvendig planverk for egen seksjon/enhet. 

Kriseledelse 

Når det har skjedd en større hendelse, eller det har utviklet seg en situasjon som truer viktige 

samfunnsverdier og ikke kan håndteres i normal drift, kan rådmannen mobilisere kriseledelsen. 

Mobilisering av kriseledelse er beskrevet som tiltakskort i CIM.  

Politisk ledelse 

Kommunestyret trekker opp hovedlinjene for arbeidet med de beredskapsoppgaver som kommunen har 

ansvar for, herunder å vedta helhetlig ROS-analyse med tiltak og overordnet administrativ beredskapsplan. 

Under en krise er det ordfører som utøver den politiske rolle ved å være kontaktpunktet mot innbyggerne 

og mot politiske myndigheter. I en beredskapssituasjon skal ordfører orienteres om hendelsen så raskt som 

mulig.  

Kriseledelsen. 

Kriseledelsen har ansvar for strategisk og operativ ledelse. Den består av rådmannens ledergruppe, 

beredskapsrådgiver, brannsjef og kommuneoverlege. Kriseledelsen skal ivareta kommunens overordnede 

interesser i en beredskapssituasjon og sikre nødvendig drift i alle kommunalområder. Kriseledelsen har 

ansvar for å overvåke av media og gi informasjon ut til media. Rådmann er kriseleder. Dersom rådmannen 

ikke kan møte ved mobilisering av kriseledelsen, vil neste på varslingslisten (CIM) tre inn som kriseleder. 
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Organisasjonsmodell kriseledelse: 

 

Dersom krisen er av en viss størrelse eller varer over tid kan det være fornuftig av kriseleder å opprette en 

operativ krisestab. Kriseleder bestemmer hvem som skal delta. Den bør settes sammen av ressurspersoner 

med spesiell kompetanse som er relevant for situasjonen og ledes av en med operativ lederkompetanse. 

Det knyttes en egen loggfører til gruppen. Det blir viktig å tydeliggjøre hvilket mandat gruppen skal få. 

Ved å opprette en operativ krisestab kan kriseledelsen få «en armlengdes» avstand til det operative 

ansvaret og ved det lettere ivareta det strategiske ansvaret og ha oversikten over krisehåndteringen og 

konsekvensene for kommunens drift. 

I operativ krisestab kan det være aktuelt å knytte til seg en liason. Det kan også være aktuelt for krisestab å 

plassere en liason ute nær hendelsen eller hos en ekstern aktør. Hensikten er å sikre kvaliteten på den 

informasjonen som går inn til eller ut i fra kommunens kriseledelse. 

Kriseledelsens oppgaver: 

Når en krise er et faktum, eller en hendelse med stor sannsynlighet er i ferd med å utvikle seg til en krise, 

skal kriseledelsen ha to arbeidsmål: 

 Søke å avgrense skader, 

 og bringe krisen til opphør med tilgjengelige midler; 

egne eller i samarbeid andre offentlige myndigheter, 

innsatsenheter og andre aktører.  

Ved opprettelse av kriseledelse må blant annet følgende oppgaver gjennomføres: 

 Skaffe oversikt over hva som har skjedd 

 Ta stilling til hvilke kommunale medarbeidere som bør innkalles/varsles. 

 Starte loggføring CIM av alle hendelser og vedtak, både av utenforstående myndigheter og av 

kommunens kriseledelse. 

Kriseledelsen skal sikre, redde, 

evakuere, informere, normalisere 

og evaluere 
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 Gi rapport om situasjonen i kommunen til Fylkesmann og andre ikke-kommunale instanser. 

 Vurdere befolkningsvarsling 

 Foreta nødvendig koordinering med politiet 

 Fordele kommunens informasjonsoppgaver. 

 Vurdere å varsle media og eventuelt forberede eventuelt pressekonferanse. 

 Forberede eventuell bistand til politiet, eksempelvis transport, dersom evakueringssenter eller 

pårørendesenter skal opprettes. 

 Innkalle kriseteamet om nødvendig. 

 Ta stilling til utskifting av personell dersom krisen har lang varighet. 

Så lenge det er en krisesituasjon er det også en oppgave å opprettholde et best mulig ordinært 

tjenestetilbud. Kriseledelsens oppgaver konkretiseres i CIM. 

Forholdet til politiet 

I de aller fleste ulykkes- og katastrofehendelser i fred vil det være politiet som har de sentrale oppgavene. 

I akutte krisesituasjoner har politiet ansvar for å iverksette nødvendige tiltak for å avverge fare og 

begrense skade. Beslutning om iverksetting av slike tiltak er hjemlet i Politiloven § 27, og gir politiet 

myndighet til å fatte beslutninger som også berører andre myndigheters ansvarsområder.  

Dersom politiet i forbindelse med ulykker oppretter lokal redningstjeneste, kan denne redningstjenesten 

disponere samtlige redningsressurser innenfor et ulykkes utsatt område. Dette betyr at kommunen har plikt 

til å stille sine ressurser til rådighet for redningstjenesten. 

Forhold til fylkesmannen 

Ved katastrofer og kriser som berører flere kommuner eller som har et omfang som ikke kan håndteres av 

ressursene innenfor en kommune, er Fylkesmannen gjennom vedtatte retningslinjer gitt ansvar for å få en 

best mulig samordning av de tiltak som er nødvendig i en slik krisesituasjon. Fylkesmannen etablerer en 

slik samordningsfunksjon når han finner dette nødvendig. 

Kriseledelsens myndighet 

Rådmannen gis som kriseleder en økonomisk fullmakt på 5 mill.kr. for å forebygge eller begrense skader 

på personer og materielle verdier i en krisesituasjon. For tiltak utover dette har «ordfører og rådmann 

fullmakt innenfor kommunens ordinære myndighetsområde til å ta beslutninger som anses nødvendige for 

å forebygge eller begrense skader på personer og materielle verdier. En slik rett til å ta beslutninger 

betinger at det ikke er tid eller hensiktsmessig å innkalle disse organer til møte. Beslutninger som vil 

medføre store økonomiske forpliktelser for kommunen skal, så langt det er praktisk mulig, godkjennes av 

formannskapet, jfr. Kommunelovens § 13 om myndighet i hastesaker». 

Lokalisering av kriseledelsen 

Kursrommet ved resepsjonen i rådhuset er kriseledelsens operasjonsrom. Rommet er utstyrt med skjermer, 

White-Board og Smart-Board. Her oppbevares også utskrift av helhetlig ROS-analyse, overordnet 

beredskapsplan, tiltakskort, plantegninger over sentrale kommunale bygg og kart over kommunen. I 

tillegg er det PC og internettilgang. Rigging av rommet ved mobilisering av kriseledelsen er beskrevet i 

tiltakskort i CIM. 

Dersom rådhuset ikke kan disponeres skal kriseledelsen møte på møterom på brannstasjonen. Møtested vil 

komme frem på varslingen til kriseledelsen. 
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Psykososialt kriseteam 

Oppgaven til kriseteamet er å sikre kommunens innbyggere psykososial førstehjelp og videre oppfølging 

etter traumatiske hendelser. Kriseteamet har vakt ordning og kan aktiveres av politi, legevakt, brann eller 

vakthavende prest. Kriseteamet kan kontaktes hele døgnet ved henvendelse til legevakten tlf. 334 56 700. 

Ordningen med psykososialt kriseteam er nærmere beskrevet i beredskapsplanen for helsemessige og 

sosiale forhold. Mennesker med behov for psykososial oppfølging utover den akutte fasen kan få hjelp av 

helsetjenesten. 

Beredskapsnettverk 

Det utpekes en beredskapskontakt i hver seksjon (I små seksjoner kan en kontakt representere flere 

seksjoner). Beredskapskontakten skal hjelpe leder i arbeidet med sikkerhet og beredskap ved blant annet: 

 Bistå i revisjon av seksjonens beredskapsplaner. 

 Bistå i øvelser. 

 Være CIM-loggfører ved håndtering av en beredskapssituasjon som håndteres i seksjonen. 

 Bidra til helhetlig sikkerhetsarbeid og skape kompetanse på tvers i kommunen ved å delta i 

beredskapsutvalg. 

Beredskapsutvalget samles 2-4 ganger i året. Beredskapsrådgiver forbereder og innkaller til møtet. 

Formålet med utvalget er: 

 Motivere til sikkerhets og beredskapsarbeid ute i organisasjonen. 

 Sikre helhetlig tenkning, deling av kunnskap og erfaring og skape ny kompetanse som gjør at 

kommunen stadig blir bedre i samfunnssikkerhet og beredskap. 

 Opprettholde kompetanse i bruk av CIM i seksjonene. 

Loggførere velges blant beredskapskontaktene. Disse får også en begrenset administrasjonstilgang i CIM 

slik at brukerlister blir ajourholdt. 

Beredskapsråd 

Beredskapsrådet skal bidra til at kommunen forstår hvordan lokalsamfunnet oppfatter hva sikkerhet og 

beredskap er og hvordan kommunen løser sitt ansvar. Rådet informeres om kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap slik som planer, øvelser og hendelser. Ut i fra dette skal beredskapsrådet 

gi kommunen råd i beredskapssaker. Rådet består av inntil 20 medlemmer og flertallet av deltagerne er 

rekruttert utenfor kommunen for eksempel fra Politi, Heimevernet, Bondelaget, Skagerak Energi, 

Sandefjord bredband, Høyskolen i Sørøst-Norge, kirken, Røde Kors, eller andre. De resterende deltagerne 

er fra rådmannens beredskapsorganisasjon. Ordfører er rådets leder og har, sammen med rådmann, 

myndighet til å fastsette hvem som skal delta i beredskapsrådet. Fylkesmannens beredskapsavdeling 

inviteres til å delta på rådets møter. Rådgiver i samfunnssikkerhet og beredskap har et praktisk ansvar for 

innkalling og referat fra møtene. Beredskapsrådet er ikke en del av krisehåndteringen, men en viktig faktor 

i kommunens beredskapsarbeid. Figuren under viser beredskapsrådet plassering i kommunens 

beredskapsorganisasjon. 
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Beredskapsforum 

En gang hvert år utvides møtet til beredskapsrådet og kalles beredskapsforum. Da inviteres alle som er 

engasjert i samfunnssikkerhet og beredskap (næringslivet, frivillige foreninger, offentlige etater og andre) 

til et relevant tema. Formålet er å øke bevisstheten omkring samfunnssikkerhet, dele kompetanse og skape 

relasjoner som er nyttig i det forebyggende arbeidet. 

BEREDSKAPS- OG KRISEKOMMUNIKASJON 
Forebyggende og forberedende kommunikasjon 

Kommunikasjonstiltak før kriser handler om å finne tiltak for å forhindre at en uønsket hendelse skal skje. 

Det er nesten utelukkende ved hjelp av kommunikasjon vi håndterer risiko. Vår personlighet, vår erfaring, 

vår kunnskap og den kulturen vi er en del av vil påvirke hvordan vi bidrar til å identifisere risiko. Ledere 

på alle nivåer i kommunen har en nøkkelrolle i å påvirke kommunikasjonen som håndterer risiko.  

I arbeidet med å redusere risiko er det viktig at det er etablert gode rutiner for å melde og håndtere avvik. I 

en enhet der det ikke er kultur for å melde avvik vil det sannsynlig mangle en vesentlig del av 

kommunikasjonen som skal korrigere praksis. 

Kommunikasjonen som er knyttet til revidering av planer og gjennomføring av øvelser er en viktig del av 

det å være mentalt forberedt på en krise. Erfaring sier at når vi er mentalt forberedt har vi lettere for å 

handle rasjonelt i en krise. I tillegg har de fleste det bedre etterpå og vi har lettere for å bearbeide sterke 

inntrykk. 

Viktige samfunnsaktører – næringslivet, eierne av viktig infrastruktur, myndigheter, frivillige, 

beredskapsorganisasjoner og media, er opptatt av sikkerhet og har et ønske om nærere samarbeid med 

kommunen. Kommunen skal være en pådriver slik at andre samfunnsaktører vurderer risiko og 

gjennomfører risikoreduserende tiltak.  
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Kommunikasjon under krisehåndtering 

Når krisen rammer oss blir kommunens viktigste oppgave å bidra til å redde liv og helse. Dernest skal vi 

ha fokus på å verne om miljø og materielle verdier. Mål for kommunikasjon under krisen: 

 Befolkningen må få nødvendig informasjon slik at de kan verne seg selv, sine nærmeste og sin 

eiendom på best mulig måte. 

 Informasjon til berørte, pårørende og befolkningen skal prioriteres for å redusere frykt og uro så 

mye som mulig.  

 Det skal informeres raskt, aktivt og regelmessig for å sikre at målgrupper og befolkningen får 

korrekt og relevant informasjon og for å unngå rykter. 

 Det skal legges vekt på å kommunisere handlekraft slik at tilliten til kommunen opprettholdes. 

 Forholdene skal legges til rette for et godt samarbeid med mediene under krisen. Vær aktiv 

overfor mediene slik at kommunen oppfattes som en relevant informasjonskilde. 

 Se oversikt over roller, funksjoner og ansvar under kapitelet Beredskapsorganisasjon.  

Den første kommunikasjonen i en krise er spesielt viktig. Det kan avgjøre om hendelsen defineres som en 

krise eller ikke. Dette kan bli svært styrende for hvordan kommunen blir i stand til å håndtere en videre 

utvikling. Hvis en vegrer seg for å si at det er en krise og at kriseledelse skal mobiliseres, kan det føre til at 

kommunen kommer på etterskudd og ikke er i stand til å kommunisere og informere tidlig nok om 

hendelsen som er oppstått. Da kan vi få en informasjonskrise som vanskeliggjør krisehåndteringen.  

 

Kommunikasjonskanalene 

CIM, kommunens krisehåndteringsverktøy, skal brukes som den fremste kommunikasjonskanalen. På den 

måten blir kommunikasjonen samtidig loggført. CIM skal brukes til: 

 Mobilisering – varsling til kriseledelse og krisestab. 

 Registrering av første melding om mulig krise og opprette hendelse. 

 Loggføre fra første møtet i kriseledelsen. 

 Loggføring fra statusmøter. 

 Registrere mediehenvendelser. 

 Lage mediesvar og pressemeldinger. 

 Interne meldinger mellom kriseledelse, medieovervåkning, evakueringssenter, pårørendesenter, 

publikumskontakt. 

 Melding til Fylkesmann. 

 Informasjonshåndtering internt ved hjelp av tavler. 

GEMINI befolkningsvarsling skal brukes til å varsle innbyggerne via mobiltelefon eller fasttelefon om 

hvordan de kan/skal forholde seg i en krise. Det er foreløpig ikke mulig å sende ut områdevarsling. 

Områdevarsling vil si til alle mobiltelefoner som oppholder seg i et definert område blir varslet. 

Telefon/mobiltelefon brukes i dialogen mellom kriseledelsen og andre aktører i krisehåndteringen. Det er 

et gitt antall prioritets-abonnementer som gir prioritet i mobilnettverket. 
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Nødnett er et digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsaktører. 

Sandefjord brannvesen og kommuneoverlege er satt opp med nødnett-radio. I tillegg har noen private 

legekontor i Andebu og Stokke nødnettradioer. 

Kommunens nettside, ansattportalen og sosiale medier er innarbeidede kommunikasjonskanaler. 

Hjemmeside og ansattportal egner seg til å formidle informasjon til publikum og ansatte. Etter hvert 

formidles mer informasjon via sosiale medier. Sosiale medier har stor potensiell spredningseffekt. Her 

ligger det også til rette for dialog. Tempoet i informasjonsutvekslingen øker og det er en utfordring å sikre 

informasjonen. Dette må det tas hensyn til i krisehåndteringen. 

Pressekonferanse er mindre brukt nå enn før. Det kan allikevel være en riktig kanal for å tydeliggjøre at 

kommunens ledelse tar krisen på alvor, handler og tar ansvar. Pressekonferanse har best effekt derom 

pressen oppfatter at de faktisk får ny og viktig informasjon. Hvis ikke, velger de gjerne å ikke komme. 

Andre kanaler 

Under en krise der telefoni og elektronisk kommunikasjon ikke virker, må andre kanaler benyttes. Det kan 

være løpesedler, plakater, bil med høyttalere, dør-til-dør aksjon eller informasjonsmøter. Det vil bli 

utarbeidet eget tiltakskort i operativ beredskapsplan (CIM) for å håndtere en slik situasjon. 

Kommunikasjon etter krisen 

Når den akutte krisen er over vil behovet for kommunikasjon internt og ekstern være avhengig av hvilke 

følger hendelsen har hatt. Alle ledere har ansvar for å følge opp ansatte som har deltatt aktivt i en krise. 

Leder skal så raskt som mulig ha en samtale med den ansatte og ved det gi anledning til å få fortelle hva 

den har opplevd og hva det betyr følelsesmessig («defusing»). På bakgrunn av denne samtalen avtales 

videre behov for oppfølging. 

Etter en hendelse er det viktig å gjennomføre en evaluering med en åpen kommunikasjon som involverer 

flest mulig. En evaluering skal være en systematisk gjennomgang (egen rutine) som skal gi svar på hva 

kommunen håndterte på en tilfredsstillende måte og hva det er ønske om å forbedre. Derfor er det viktig at 

dialogen i evalueringsprosessen er preget av at makt er jevnt fordelt mellom partene, at det er rom for å 

komme frem med det en har på hjertet, logiske rasjonelle argumenter så vel som emosjonelle utsagn. Det 

er ikke nødvendig å komme til enighet i en slik dialog, men gi ansvarlige ledere nok kunnskap og innsikt 

til å lede en videreutvikling mot økt sikkerhet og bedre beredskap. 

Selv om krisen er over er det ikke sikkert at behovet for å snakke om det er over. Etter noen hendelser vil 

frykten for at det skal skje igjen kunne henge i en stund. Ledere må derfor gjøre en vurdering om det er 

grunn til å ha målrettet og planlagt kommunikasjon i en tid fremover ovenfor berørte ansatte. 

IVARETA MENNESKENE I KRISER  
Når krisen er et faktum blir kommunens oppgave å begrense de negative konsekvensene av hendelsen. Det 

aller viktigste er å ivareta menneskene som er rammet. Det er nødetatene og helsetjenesten som har ansvar 

for å ta seg av skadde.  
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Informasjon og varsling 

Kommunen må varsle og informere innbyggerne slik at de kan gjøre kloke valg selv og forhindre 

ytterligere tap av liv og skade på helse. Ved siden av behov for informasjon vil også mennesker som er 

rammet av krisen ha behov for psykososial oppfølging. Det kan være vitner til en dramatisk hendelse eller 

pårørende til døde, skadde eller mennesker det ikke kan redegjøres for ennå.  

Pårørende senter 

Avhengig av hvor mange som har behov for informasjon og oppfølging etableres det et pårørende senter. 

(Tiltakskort i CIM – Opprettelse av pårørende senter.) Den norske kirke har i en avtale med Vestfold 

Politidistrikt påtatt seg ansvaret for å opprette og drifte pårørende senter. I Sandefjord er lokalene i 

Landstadssenteret tiltenkt som pårørendesenter. 

Psykososialt kriseteam 

For mennesker som trenger mer oppfølging enn det frivillige og personell i pårørende senter kan gi, vil 

kommunens psykososiale kriseteam være et tilbud. Av og til vil krisen oppleves så alvorlig at behandling 

av helsetjenesten vil være nødvendig. Det er kriseteamet som gjør denne vurderingen.  

Innsatspersonell vil også kunne ha behov for oppfølging etter opplevelser de har hatt i håndteringen av 

hendelsen. Andre offentlige etater som har vært involvert har egne opplegg for å ivareta eget personell. 

Enkelte frivillige aktører har også et opplegg for «defusing» og «debrifing». For kommunens ansatte må 

nærmeste leder fange opp behov for oppfølging utover det som gjøres i demobiliseringsfasen.  

(Psykososialt kriseteam er også beskrevet under kapitelet Beredskapsorganisasjon). 

Evakueringssenter 

Noen ganger vil en hendelse medføre at mennesker må evakueres ut av det området de befinner seg. Det 

er politiet som avgjør dette. Kommunen blir da varslet og blir bedt om å etablere et evakueringssenter 

(Eget tiltakskort i CIM). Andebuhallen og Jotunhallen er utpekt som evakueringssenter. Gjennom en 

avtale med Røde Kors og de tre lokallagene av Røde Kors i kommunen, vil Røde Kors stille med utstyr og 

personell etter oppsatt plan. Dette vil ivareta de evakuertes behov for husly, varme, mat og omsorg. 

SAMARBEID MED ANDRE  
Kommunen har ansvar og myndighet innenfor sitt geografiske område. Det betyr at arbeidet med 

samfunnssikkerhet og beredskap må involvere alle aktørene som har betydning for dette arbeidet. Det kan 

være arrangører av festivaler, idrettsarrangementer, politiske møter, osv. I samvirke med de ulike aktørene 

kan det benyttes både avtaler og mer uformell kommunikasjon. Men også aktører utenfor kommunens 

geografiske område kan representere en ressurs eller en potensiell risiko og må være med i vurderingene. 

Fylkesmannens beredskapsavdeling fungerer som et naturlig kontaktpunkt. I tillegg bør nabokommuner 

finne en fornuftig samarbeidsform for å få gjensidig nytte av kompetanse og andre ressurser. 

Kommunen har ikke ansvar for at andre relevante aktører analyserer risiko og iverksetter 

risikoreduserende tiltak. Men kommunen skal stimulere til at dette blir gjort (Forskrift om kommunal 

beredskap § 2, siste ledd). Flere private bedrifter har stor kompetanse i sikkerhet og beredskapsarbeid. Og 

et nært samarbeid vil kunne bidra til at kommunen øker sin kompetanse. 
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De mange frivillige organisasjonene i kommunen representerer betydelige ressurser sett i forhold til 

arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Enkelte organisasjoner har sikkerhet og beredskap som sitt 

primæroppdrag. Et formelt og godt samarbeid med frivillige organisasjoner vil ikke bare være 

kostnadseffektivt for kommunen, men også bidra til at kommunen blir et sikrere og tryggere sted. 

I mange tilfeller vil en uønsket hendelse i èn kommune kunne påvirke situasjonen i tilstøtende kommuner, 

alternativt at omfanget av hendelsen er av en slik størrelse at den enkelte kommune ikke har kapasitet til å 

håndtere den med egne ressurser. Kommunehelsetjenesteloven § 1-6 angir bl.a. følgende: «Dersom 

forholdene tilsier det, skal helsetjenesten i kommunen yte bistand til andre kommuner ved ulykker og 

andre akutte situasjoner. Anmodning om bistand fremmes av den kommunen som har bistandsbehovet». 

Oversikt over avtaler som kommunen har inngått med frivillige organisasjoner ligger i CIM. 

PLAN FOR OPPLÆRING OG ØVELSER 
Opplæring tilpasses den rollen den enkelte har i beredskapsarbeidet. Alle som skal ha en rolle i 

kriseledelsen og krisestab skal gjennomgå 3 timer grunnleggende opplæring i kommunens beredskapsplan 

og bruk av krisehåndteringsverktøyet CIM. Loggførere skal ha en grunnopplæring på 4 timer. Loggførere 

får også en utvidet tilgang (administrativ rolle) i CIM som gjør at det kan ajourholde brukerliste og 

kontaktliste i CIM. 

Øvelser 

Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år, jfr. forskrift om kommunal beredskap § 7. Det skal 

gjennomføres minst 3 varslingsøvelser pr år. Loggførere skal ha 4 loggføringsøvelser pr år. Minimum 4 

loggførere skal delta på den årlige beredskapsøvelsen. 

Øvelse 2016 

I desember 2016 vil det avvikles en øvelse (Table-top) for å øve kriseledelsen. Rådgiver Morten Skarpaas 

forbereder øvelsen i samarbeid med prosjektgruppen. Representant fra prosjektgruppen og Fylkesmann vil 

sammen med Skarpaas utgjøre øvelsesstab. 

Fremtidige øvelser 

På bakgrunn av ROS-analysen er det grunn til å øve et scenario som innbefatter bortfall av strøm i lengre 

tid. I dette så ligger det test av nødaggregater og en kartlegging av konsekvensene (det vil si praktisk teste 

hva som skjer når strømmen slås av og nødstrømmen er på). En evaluering og analyse av en slik øvelse vil 

kunne gi ny kunnskap. Det vil også være nyttig å øve opprettelse av evakueringssenter og test av 

kommunikasjon under ulike forhold. 

KONKLUSJON 
Arbeidet med beredskapsplanen er gjennomført i en periode som er sterkt preget av den pågående 

kommunesammenslåingen. Prosjektgruppen har søkt å fange opp og ta hensyn til de faktorer som i en slik 

sammenheng kan ha påvirket arbeidet. Det er derfor viktig å ta inn over seg at arbeidet med samfunns-

sikkerhet og beredskap i nye Sandefjord er i en oppstartsfase. Det videre arbeidet vil bli godt forankret i 

organisasjonen og vil utvikles i de kommende år med vekt på de fire prinsipper for beredskapsarbeid. 

Særlig bør arbeidet fremover vektlegge samvirkeprinsippet for å utvikle gode relasjoner og høste 

erfaringer fra næringsliv, offentlige aktører og frivillige organisasjoner.
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/4562 
Saksbehandler: Lise Tanum Aulie 
 
Bosetting av flyktninger 2017 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
56/2016 Partssammensatt utvalg 11.10.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

1. Det legges frem en sak for kommunestyret om IMDIs anmodning om bosetting av 
flyktninger i løpet av første halvår av 2017. 

2. For å sikre en jevn bosetting inntil saken er behandlet, gis administrasjonen fullmakt til 
bosette inntil halvparten av det samlede antall bosettinger kommunene har vedtak på i 
2016. 

 

 
Sammendrag 

IMDI (Integrerings og mangfoldsdirektoratet) anmoder kommunene hvert år om å bosette 
flyktninger. I anmodningen spesifiseres antall for den enkelte kommune. Kommunene har ikke 
mottatt slik anmodning for 2017 på tidspunktet denne saken skrives.  

Saken legges fram for Fellesnemnda for å avklare saksgang og midlertidig forvaltning. 

Bakgrunn 

Det er kommunene som har ansvar for å bosette de personene vi blir anmodet om og sikre at de 
som har rett og plikt til introduksjonsprogram og introduksjonsstønad får dette.  I dagens tre 
kommuner er bosetting og oppfølging i introduksjonsprogrammet organisert inn i NAV. Denne 
organiseringen vil bestå også etter kommunesammenslåingen.  Fønix AS vil fra 1.1.17 være 
leverandør av norskopplæring for alle deltagere i introduksjonsprogrammet.   

For 2016 var det gjort følgende politiske vedtak om bosetting av flyktninger i de tre kommunene: 

· Sandefjord: 85 voksne og 25 enslige mindreårige 
· Stokke: 30 voksne og 10 enslige mindreårige 
· Andebu: 15 voksne og 10 enslige mindreårige 

Samlet sett for de tre kommunene var det vedtatt å bosette 130 voksne og 45 enslige mindreårige i 
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2016.  

Tilgang til bolig er avgjørende for bosetting. Det er først når bolig er på plass at det kan gjøres 
konkret avtale om bosetting i kommunen og oppstart i introduksjonsprogrammet.  

Økonomi 

Kommunene mottar et integreringstilskudd for de personer som bosettes. I tillegg gis det 
engangstilskudd til barnehage og eldretilskudd, samt tilskudd ved bosetting av personer med 
kjente funksjonshemminger. For enslige mindreårige mottas et eget tilskudd i tillegg til det 
ordinære integreringstilskuddet.   

Prosjektleders vurderinger 

Bosetting av flyktninger er et vesentlig politikkområde. Fellesnemnda har tidligere gitt uttrykk for at 
det er ønskelig å avvente politikkutformingen til 2017. De folkevalgte bør behandle en slik sak på 
bakgrunn av en grundig saksutredning. Prosjektleder vurderer det derfor som mest hensiktsmessig 
at en slik sak blir behandlet av kommunestyret første halvår 2017. For å sikre en jevn bosetting 
inntil saken er behandlet, foreslås det å gi administrasjonen fullmakt til bosette inntil halvparten av 
det samlede antall bosettinger kommunene har vedtak på i 2016, det vil si halvparten av 175 
flyktninger inkludert enslige mindreårige flyktninger. 
 
 
 
 
 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Lise Tanum Aulie 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/4277 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Søknad - vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester i Vestfold 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
57/2016 Partssammensatt utvalg 11.10.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Partsammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 

Sandefjord kommune sender søknad til Helsedirektoratet om å være vertskommune for 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold 
 

 

Vedlegg: 
Vedlegg 1 - Søknad til Helsedirektoratet 
Vedlegg 2 - Utlysning av oppgaven vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjeneste 
 
Sammendrag 

Sandefjord kommune har siden 2010 vært vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V). Vertskommune innebærer at kommunen må legge til rette 
for arbeidsplasser til ansatte som er knyttet til USHT-V. USHT-V drives på oppdrag fra 
Helsedirektorat, men skal ha en sterk lokal forankring. Ordningen ble evaluert i 2015, og 1.juli 2016 
kom Helse- og omsorgsdepartementet med nye føringer for fremtidens utviklingssentre. Det ble 
foretatt en del endringer i kriteriene for å bidra til mer robuste utviklingssentre. Blant annet skal det 
ikke være mer enn et senter i hvert fylke. Sandefjord kommune er den eneste av kommunene 
Andebu, Stokke og Sandefjord som har hatt denne ordningen. 

1.juli ble det sendt ut en invitasjon til alle nåværende utviklingssentre om å søke om å videreføre 
oppgaven som utviklingssenter med de nye kriteriene. 

Hovedmålet i det nye regelverket er: Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i 
hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og 
implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til 
kommunene i fylket. 
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Bakgrunn 

Etter de nye kriteriene skal USHT være politisk forankret i vertskommunen 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 20. september 2016, sak 97/2016, og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 
Sandefjord kommune sender søknad til Helsedirektoratet om å være vertskommune for 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold. 

Saksfremstilling 

Det kreves kommunal medfinansiering for å være vertskommune for USHT-V. Det er ikke stilt noe 
krav om sum, men at det blir forklart hvordan denne finansieringen er tenkt. Sandefjord kommune 
vil pr i dag motta 1,9 mill. pr år i driftstilskudd til USHT-V fra Helsedirektoratet. Medfinansieringen 
fra kommunen vil være i form av kompetanse og ressurser fra eksisterende midler i 
kommunalområdet, og vil variere ut fra hvilket behov som skal dekkes. 

Økonomiske konsekvenser 

Den kommunale medfinansieringen vil utgjøre ca 0.6 årsverk fra ansatte i FoU-enheten i 
kommunalområdet Helse, sosial og omsorg (ca. 400 000 kr). I tillegg vil det hentes inn 
ressurser fra ulike deler av HSO i ulike prosjekter, men dette vil variere fra prosjekt til prosjekt. Den 
kommunale finansieringen er med andre ord bruk av eksisterende ressurser. 

Konklusjon 

Utviklingssenter for Vestfold i Sandefjord kommune vil bidra til å sikre kvaliteten på tjenestene og 
stimulere til tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye 
løsninger. På denne måten vil Sandefjord kommune bli oppfattet som en spennende og utviklende 
arbeidsplass. Dette vil bidra til økt rekruttering. Prosjektleder vil derfor anbefale at Sandefjord 
kommune sender søknad. 

Sandefjord kommune sender søknad om å være vertskommune for USHT-V 

 
 
 

 

Gudrun Grindaker                                                               Ellinor Bakke Aasen 
Prosjektleder                                                                      Saksbehandler 
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1.0 Utviklingssenteret er utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester 
Sandefjord kommune ble tildelt utviklingssenter for hjemmetjenester i 2010 etter å ha 
vært undervisningssykehjem fra 2007. Undervisningssykehjemmet var fra starten 
knyttet til Nygård sykehjem. Etter at kommunen ble vertskommune for begge 
sentrene ble det vedtatt at disse skulle organiseres med felles ledelse og felles fag- 
og samarbeidsråd. Ledelsen bestod av de tre seksjonslederne en for institusjon, en 
for hjemmetjeneste og en for botiltak- og aktivitet. Det var to prosjektkoordinatorer 
som hadde ansvaret for den daglige driften av Utviklingssentret. De to første årene 
ble oppgavene fordelt mellom institusjon og hjemmetjenester, men utviklingen gikk 
mer og mer i mot et senter. 
Fra 2012 ble Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V) 
formelt et senter, og fra 2014 med en leder som inngikk i ledergruppen til helse- og 
sosialsjefen. USHT-V skulle være et strategisk virkemiddel for hele helse- og 
omsorgsetaten i Sandefjord kommune. Dette er forankret i Strategisk plan 2016 for 
helse- og sosialetaten i Sandefjord kommune. 
Fra 2017 blir Sandefjord, Stokke og Andebu slått sammen til en kommune, 
Sandefjord kommune, med ca 63 000 innbyggere.  
Organiseringen av den nye kommunen skal være klar i løpet av høsten 2016. Det er 
planlagt en ny FOU avdeling (avdeling for fag, forskning og innovasjon) med USHT-V 
som en del av denne avdelingen. Avdelingen skal organiseres i staben til 
kommunalsjef for området helse, sosial og omsorg. Staben vil ha en leder som inngår 
i ledergruppen til kommunalsjefen.  
FOU avdelingen blir organisert med egen leder som også er leder for USHT-V. 
Denne lederen rapporterer til stabsleder, men kan også melde saker til 
kommunalsjefens ledergruppe. 
 
Organisering av kommunalområdet helse, sosial og omsorg: 

 
 
Organisering av stab: 
 

 

Kommunalsjef 

Helse, sosial og 

omsorg 

 

NAV 

 

Barnevern 

Senter og 

hjemmetjeneste 

Sandefjord 

medisinske senter 

Familie og helse, 

psykisk helse og rus 

 

Stab 

Bo- og 

behandlingssentre 

 

Bolig og aktivitet 

Økonomi- og 

stabssjef 

 

Tjenestekontor 

 

Økonomiavdeling 

 

Boligkontor 

FOU-avdeling 

USHT-V 
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1.1 Utviklingssenteret er knyttet til fag– og utviklingsmiljø i 
vertskommunen 

Den nye FOU avdelingen i Sandefjord kommune skal være et virkemiddel for å øke 
fokus på fagutvikling, kvalitet, forskning og innovasjon. Hensikten med en felles FOU 
for Helse, sosial og omsorgsetaten (HSO) er å etablere et robust kompetansemiljø 
som kan bistå seksjonene slik at de står bedre rustet til å møte dagens og 
morgendagens utfordringer. Det foregår i dag mange gode utviklings- og 
opplæringsaktiviteter i alle deler av helse- og sosialtjenestene. Å samordne deler av 
disse aktivitetene og dra nytte av hverandres kunnskaper og erfaringer på tvers av 
virksomhetene vil bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse og en 
kompetanseutvikling på området. 

USHT-V vil være et viktig virkemiddel og en drivkraft for FOU avdelingen og vil bidra 
til å gjøre medarbeiderne kompetente til de oppgaver, krav og mål som er for 
kommunalområdet helse, sosial og omsorg i Sandefjord kommune. Det vil si at 
medarbeiderne skal ha kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger til oppgavene 
de skal utføre. 

 

2.0 Tilskuddsregelverk og mål for utviklingssenteret 
USHT-V skal være en pådriver for å sikre kunnskapsbaserte, trygge og virkningsfulle 
tjenester i helse, sosial og omsorg i Vestfold fylke. Pasientens/brukerens behov for 
samordnet og kunnskapsbasert helsehjelp i et livsløpsperspektiv er hovedfokuset til 
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold. USHT- V og FOU 
avdelingens visjon er:  

 

 

 

 

FOU avdelingen og USHT-V vil arbeide for at Sandefjord kommune skal ha en 
kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste kjennetegnet av høy kvalitet, 
pasientsikkerhet og effektive tjenester. Dette skal oppnås ved hjelp av fagutvikling, 
forskning, kunnskapsbasert praksis, kompetente medarbeidere og innovativ utvikling. 
USHT-V vil ta dette arbeidet videre til alle kommunene i Vestfold og bidra til 
kompetente fagmiljøer for å oppnå bedre tjenester for fylkets innbyggere.  
USHT-V støtter og samarbeider med de øvrige kommunene i fylket når det gjelder 
metoder og verktøy i utviklings- og implementeringsarbeid og til å utvikle et lærende 

Utvikling gjennom kunnskap 

Tjenestene er bygget på forskningsbasert 
kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og 
brukermedvirkning   
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miljø. Dette skjer gjennom samarbeid i ulike prosjekter og nettverk. Et eksempel på et 
slikt prosjekt er utvikling av et E-læringsprogram som er et grunnleggende kurs for 
ansatte i tjenestene til utviklingshemmede. Her var alle kommuner med i utviklingen, 
og kurset er forankret på seksjonsnivå i alle kommuner gjennom faglig ansvarlig for 
Helse- og omsorgstjenesteloven kap 9. Det ble vedtatt at alle medarbeiderne i denne 
tjenesten skulle gjennomgå kurset før 2.juni 2016.  
Flere kommuner setter i gang egne prosjekter, men ønsker representanter fra USHT-
V inn i styringsgruppe eller prosjektgruppe som en støtte i arbeidet. USHT-V vil 
prioritere dette praksisnære arbeidet også i fremtiden da vi ser at det er et godt 
virkemiddel for implementering av ny kunnskap. 
 

2.1 Forankring 
USHT ordningen er forankret i Omsorg 2020 og Stortingsmelding 26 (2014-2015) 
«Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet».  
USHT-V er politisk forankret i Helse- og sosialutvalget i Sandefjord kommune. USHT-
V er administrativt forankret hos rådmannen i Sandefjord kommune delegert til helse- 
og sosialsjefen i Sandefjord kommune, fra 2017 vil forankringen bli hos kommunalsjef 
for kommunalområde helse, sosial og omsorg. 
Lederforum Helse i Vestfold som består av kommunalsjefene for helse og 
omsorg/velferd, støtter Sandefjord kommune sin søknad om å være vertskommune 
for USHT Vestfold. 
 

2.2 Mål for USHT-V 
Utviklingssenteret skal være pådriver for kunnskapsbaserte tjenester i 
kontinuerlig forbedring og utvikling i Vestfold. ”En pådriver går foran og jobber 
for å få noe til å skje, motiverer andre og får med seg andre (Strategiplan, s.20). Et 
velfungerende nettverk med kontaktpersoner i fylket er avgjørende for 
måloppnåelse i forhold til Utviklingssenterets pådriverrolle, samt for å nå ut med 
informasjon og etablere samarbeid om prosjekter og kompetanseutvikling. 
USHT-V arbeider kontinuerlig for å inkludere alle kommunene i fylket, og for å få frem 
gode erfaringer fra andre kommuner. Dette skjer gjennom bredt nettverksarbeid, fag- 
og samarbeidsråd, samarbeid med utdanningsinstitusjoner, helseforetak og 
Fylkesmannen i Vestfold. Videre vektlegges gjennomføring av fagseminarer, 
erfaringskonferanser og kompetanseprogrammer med høy faglig relevans til lavest 
mulig kostnad for samtlige kommuner. 
 
 
 
 
 
 
 

105



3.0 Bredt faglig perspektiv 
USHT-V har siden 2010 omfattet tjenesteområdene sykehjem, botilbud for menneske 
med demens, boliger for funksjonshemmede/utviklingshemmede og rus/psykisk 
helse. Fra 2013 har også tjenesteområdet rehabilitering blitt innlemmet. I tillegg til 
tjenesteområdene har USHT-V et faglig fokus blant annet på velferdsteknologi, 
eHelse, eLæring, forbedringskunnskap, frivillighetsarbeid, etikk, prosjektstyring, 
dokumentasjon, pasientsikkerhetsprogrammet og omsorg ved livets slutt. 

Fra 2017 ser en for seg at FOU avdelingen med USHT-V vil bli organisert etter 
fagområder og ikke etter tjenesteområder. Områdene er skissert i modellen under. Til 
hvert av fagområdene vil det være knyttet en eller flere fagutviklere. Fagutviklerne 
skal arbeide praksisnært og være fysisk knyttet til for eksempel et sykehjem eller en 
hjemmetjeneste avdeling.  FOU avdelingen vil i tillegg ha ressurser/kompetanse 
innen eHelse, opplæringsmodeller, dokumentasjon, forbedringsarbeid, analyse, 
verdiskapning, forebyggende arbeid, implementering og kompetansemobilisering. 

 

Utviklingssentret bidrar til fag- og tjenesteutvikling og spredning/implementering av ny 
kunnskap innen disse fagområdene ut fra nasjonale og lokale satsingsområder. Alle 
kommuner i Vestfold er viktige samarbeidsparter i denne satsingen og bidrar med 
egne ressurser gjennom nettverk og prosjektdeltagelse. Strategisk og systematisk 
satsing på kompetanse er helt avgjørende for måloppnåelse og verdiskapning – og 
derfor et sentralt lederansvar. USHT-V arbeider kontinuerlig for at alle prosjekter, 
forskning og utviklingsarbeid er godt ledelsesforankret.  
Kompetanseplanlegging (kompetanseanalyse, kompetansestrategi og tiltaksplaner), 
implementering av tiltak, evaluering og oppfølging er hovedoppgavene til USHT-V. 
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3.1 Utviklingssenteret bidrar til å utvikle effektive og brukerrettede 
tjenester 
For å oppnå gode, effektive og brukerrettede tjenester er brukerperspektivet 
avgjørende. I USHT-V dreier dette seg om ulike grader av brukerinvolvering.  
Brukermedvirkning – enten det er på system-, eller individnivå innebærer at brukeren 
er med på å utforme tilbudet sammen med fagfolk. Brukerstyring er når brukere 
styrer tjenesten eller tiltaket. USHT-V har i et prosjekt sammen med Larvik kommune 
testet ut brukerstyring av en tjeneste. Selv om det er småskalatesting kan vi si at det 
er vellykket både fra et brukerperspektiv og et arbeidsgiverperspektiv, og det er noe 
som en ønsker å utvikle videre. I dette prosjektet har vi hatt brukerrepresentanter 
med i prosjektgruppen fra oppstart noe som har gitt viktig og avgjørende kunnskap til 
at prosjektet har lykkes. Det å ha med brukerrepresentant helt fra idefasen har gitt 
oss mange nye perspektiver. Det har også gitt oss som Utviklingssenter viktig 
lærdom i å ha med brukere som en likeverdig part i en prosjektgruppe. I fagnettverket 
for rus/psykisk helse har vi med to erfaringskonsulenter som bidrar aktivt med et 
bruker og pårørende perspektiv. 
På individnivå betyr brukermedvirkning at den som benytter seg av et tjenestetilbud 
får innflytelse i forhold til dette tilbudet. Det betyr at vedkommende medvirker i valg, 
utforming og anvendelse av de tilbud som til en hver tid måtte være tilgjengelige, noe 
som igjen vil innebære større autonomi, myndighet og kontroll over eget liv. Ved 
implementering av hjemmerehabilitering/hverdagsrehabilitering og helhetlig 
pasientforløp i kommunehelsetjenesten er brukermedvirkning og brukerstyring 
avgjørende for å nå målene.  
På politisk og administrativt nivå er det viktig at brukergrupper og 
brukerorganisasjoner blir involvert i prosesser før politiske beslutninger fattes.  
USHT-V har siden oppstarten hatt med representanter fra brukerorganisasjoner i fag- 
og samarbeidsrådet, også ved utforming av forskjellige kurs som for eksempel 
helsepedagogikk er brukerrepresentanter med i programkomite. 

3.2 Forsking, utvikling og innovasjon 
Helse og omsorgsdepartementet har utformet en helhetlig og bred strategi for 
forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg. Strategien skal danne grunnlag 
for utviklingen av en kunnskapsbasert helse og omsorgstjeneste kjennetegnet av 
kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester, og foreslår et kunnskapsløft for 
kommunene fordelt på tre områder (HelseOmsorg21):  
1. Et løft for innovasjon og forskning for, i, med og på kommunene 
2. Strukturer for forsknings- og utviklingsarbeid 
3. Tydeliggjøring av det kommunale forskningsansvaret 
Forskning og innovasjon skal bidra til utvikling av fremtidens helse og 
omsorgstjeneste. De kommunale helse- og omsorgstjenestene har behov for mer 
kunnskap om både tjenesteinnhold og tjenestekvalitet, organisering, styring og 
ledelse og effekter av nye arbeidsformer og faglige tilnærminger. For å legge til rette 
for kunnskapsbaserte tjenester legges det vekt på relevant og praksisnær forskning 
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av god kvalitet.  
Dette krever at kommunen og USHT-V selv er aktiv i å bringe frem relevante 
forskningsspørsmål. USHT-V samarbeider med senter for omsorgsforskning sør og 
akademia for utforming av forskningsspørsmål. Vi ønsker forskning som gir 
informasjon om vår kliniske og organisatoriske kvalitet og som bidrar til 
problemløsning til beste for pasientene.  
Forskningen skal springe ut fra problemstillinger i kommunen eller bidra til prosjekter 
fra regionale og nasjonale initiativ.  
Vi ønsker at forskningsspørsmålene i større grad skal være praksisdrevet enn de er i 
dag. Forskning på kommunens tjenester er også viktig for å bedre 
kunnskapsgrunnlaget i politiske plan- og saksutredninger.  
 
Fagutvikling skal også skje gjennom fornying og innovasjon, og ved å stimulere til 
bruk av ny teknologi. 
FOU avdelingen og USHT-V skal bidra til: 

• Kontinuerlig kvalitetsutvikling gjennom kvalitets- og effektanalyser i det kliniske 
felt, herunder: Etablere og videreutvikle system for styringsinformasjon som 
omfatter: ledelse, pasient-/klientbehandling og brukermedvirkning. 

• Skape grunnlag for en lærende organisasjon som tilegner seg og tar i bruk 
forbedringskunnskaper 

• Etablere og vedlikeholde tydelige rutiner og systemer for dokumentasjon og 
resultatoppfølging 

• Gjennomføre interne kvalitetsrevisjoner 
• Å formidle kunnskap gjennom planlagt opplæring 
• Kunnskapsutvikling gjennom utviklingsprosjekter. - Gjennomføre og være 

pådriver for utviklingsprosjekter innenfor HSO’s satsingsområder i samarbeid 
med aktuelle aktører 

• At velferdsteknologiske løsninger iverksettes og til at prosjektene er faglig og 
etisk funderte. Utviklingsprosjekter eller erfaringsbaserte modeller bør 
dokumenterer muligheter, begrensninger og utfordringer ved de teknologiske 
løsningene 

• Metoder for tjenesteutvikling, kunnskapsformidling og kunnskapsutvikling. 
• Metoder for å utvikle, planlegge, gjennomføre og evaluere praksisnære 

utviklingsprosjekter 
• Å bygge kulturer som fremmer samhandling, refleksjon og læring. 
• Å bygge omdømme som bidrar til å rekruttere og beholde dyktige 

medarbeidere 
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4.0 Samarbeid med øvrige kommuner i fylket 
USHT-V skal være en god rollemodell for helse- og omsorgstjenesten i 
Vestfold og skal legge til rette for erfaringsutveksling mellom kommuner, 
spesialisthelsetjenestene, Høgskolen, Fylkesmannen og Senter for 
omsorgsforskning.  
Det systematiske samarbeidet med de øvrige kommunene i fylket skjer i første 
omgang gjennom de etablerte fagnettverkene som er forankret i lederforum 
Helse for kommunalsjefene i Vestfold.  
Det er ikke skrevet avtale med hver enkelt kommune, men gjennom KiV 
lederforum og Fylkesmannen i Vestfold ligger det klare forventinger til 
samarbeid. Alle kommuner i Vestfold deltar i alle nettverkene. 
Gjennom systematisk nettverksarbeid når USHT-V mange medarbeider i 
kommunene i Vestfold. USHT driftet i 2015 fem fagnettverk og var medansvarlig for 
driften av to fagnettverk. Alle nettverkene har tre til fire møter pr år i tillegg til 
fagdager. Totalt er det ca 320 deltaker fra alle kommunene og 
spesialisthelsetjenesten med i et fagnettverk.  

USHT-V vil fra 2017 videreføre det systematiske nettverksarbeidet og drifte nettverk 
innen demens, rehabilitering, rus/psykisk helse, tjenestene til 
funksjonshemmede/utviklingshemmede, sykehjemsmedisin, lindring og kols.  

Sykehuset i Vestfold og Fylkesmannen i Vestfold er viktige samarbeidsparter for 
USHT-V i nettverksarbeidet. 

 
 

4.1 Faste samarbeidsstrukturer med andre aktører 
I tråd med føringer fra Helsedirektoratet ble det i 2010 etablert et fag- og 
samarbeidsråd for USHT Vestfold (se modell nedenfor).  

Fag- og samarbeidsråd – representanter fra: 

Leder av Utviklingssenteret  

Seksjonsledere i Sandefjord 

Helse- og sosialsjef i Sandefjord 

Kommuneoverlege i Sandefjord 

Samhandlingskoordinator for Vestfold 

kommunene 

Fylkesmannen i Vestfold 

Høgskolen i Sør-øst Norge 

Senter for omsorgsforskning sør 

Fylkeskommunen, videregående skole 

Sykehuset i Vestfold, somatikk og psykiatri 

Brukerorganisasjoner 

Arbeidstakerorganisasjoner 

Politikerrepresentant fra kommunen 
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Fag- og samarbeidsrådet for USHT-V har to møter i året. Målgruppen for USHT-V er 
helse- og omsorgspersonell i Vestfolds 14 kommuner og samarbeidende 
helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.  

USHT-V har samarbeidsavtale med Senter for omsorgsforskning sør som bidrar 
både i veiledning og som utfører. Vi samarbeider også med forskningsmiljø ved UiO 
og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet gjennom flere forskingsprosjekt. 
Dette er prosjekter som vil gå flere år fremover etter 2017. 
Fra 2015 har USHT-V samarbeidet med KS i Buskerud, Telemark og Vestfold om 
utvikling av læringsportalen i KS. 

 
5.0  Kommunal medfinansiering av utviklingssenteret 
Fra 2010 da Sandefjord kommune ble Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester har midlene fra Helsedirektoratet dekket to stillinger i USHT-V. I 
tillegg til dette har driftsmidlene vært eksterne prosjektmidler knyttet til enkelt 
prosjekter og aktiviteter. Midlene har i hovedsak kommet fra Helsedirektoratet og 
Fylkesmannen i Vestfold.  
De fleste prosjektene hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten kommunal 
medfinansiering i form av personalressurser både fra medarbeidere og ledere. 
Pr juni 2016 er tre 40 % stillinger i USHT kommunalt finansiert. 
Ved opprettelsen av en FOU avdeling som innlemmer USHT-V fra 2017 vil den 
kommunale medfinansieringen være i form av kompetanse og ressurser fra FOU 
avdelingen og vil variere ut fra hvilket behov som skal dekkes. Dette vil gjøre at 
USHT-V disponerer viktige ressurser, men som er vanskelig å kostnadsberegne. 
Eksterne midler vil også i fremtiden være viktige for å gjennomføre prosjekter i 
Vestfold. 

 

6.0 Kompetansekrav til utviklingssenteret 
I tillegg til leder har totalt 14 personer et arbeidsforhold i Utviklingssenteret i 
2015/2016. Stillingsstørrelsen varier fra 20 til 100 % (se oversikt under). USHT har 
hatt som en viktig strategi å rekruttere medarbeidere fra praksis der de har hatt en 
delt stilling mellom drift og USHT-V. Vi ser at dette er et godt virkemiddel for å få 
implementert ny kunnskap i praksis. I tillegg til de som er ansatt i USHT har vi knyttet 
til oss flere ressurspersoner fra forskjellige fagmiljø både i Sandefjord og de andre 
Vestfold kommunene.  
USHT-V har satset på tverrfaglig kompetanse både gjennom ansatte og som 
samarbeidsparter. Ansatte i USHT-V er ergoterapeut med master i forebyggende 
arbeid, sykepleier med bachelor i markedsføring og prosjektledelse, lege med phd, 
sykepleier med videreutdanning i intensiv, sykepleier med master i helse- og 
sosialinformatikk, sykepleier med videreutdanning i geriatri og sykepleier med 
videreutdanning i lindrende behandling. Gjennom FOU avdelingen vil USHT-V også 
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få tilknyttet seg vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagog, fysioterapeuter og 
sykepleiere med flere ulike videreutdanninger. 
Medarbeidere som var knyttet til USHT pr desember 2015: 
 

 

 

Hvem som er knyttet til USHT vil variere etter hvilke prosjekter som skal 

gjennomføres og tilgjengelige midler. 
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Dette er en kopi. Originalbrevet er sendt til mottakerne i listen nederst. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Utlysning av oppgaven vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste 

Helsedirektoratet lyser med dette ut oppgaven som vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjeneste i det enkelte fylke. Utlysningen retter seg i første omgang til de kommunene som 
allerede er vertskommuner i dag.   
 
Helsedirektoratet har evaluert utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i 2015. Formålet 
med evalueringsprosessen var å vurdere og justere utviklingssentrenes rolle, ansvarsområde og 
organisering framover, for å oppfylle intensjonen i nasjonale føringer.  Utviklingssentrene er forankret i 
Omsorg 2020 og Meld. St. 26 (2014-2015) «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet». 
Mange utviklingssentre har gjort en solid innsats med å utvikle kvaliteten i omsorgstjenesten.  Godt 
samarbeid og bidrag fra vertskommunene har vært en viktig faktor i dette.  
 
Basert på evalueringsprosessen, og Helsedirektoratets anbefalinger, har Helse- og 
Omsorgsdepartementet lagt føringer for framtidens utviklingssentre. Vedlagte tilskuddsregelverk er 
revidert i tråd med nye føringer. Her fremgår mål for ordningen, kriterier for måloppnåelse og tildeling, 
samt rapportering. Regelverket setter rammene for driften av sentret. Det er ønskelig å styrke sentrene 
ytterlige og endringene gjøres for å skape bedre forutsetninger for en bærekraftig drift. 
 
Hovedmålet i det nye regelverket er: Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene 
og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny 
kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.  
Videre er det gjort følgende endringer: 

- Det skal være ett utviklingssenter i hvert fylke. Dette skal være utviklingssenter for både 
sykehjem og hjemmetjenester. 

- Utviklingssentret skal knyttes til et fag- og utviklingsmiljø i vertskommunen, for å sikre 
samarbeid og synergieffekt 

- Det stilles kompetansekrav til utviklingssentrene, sentrene skal ha kompetanse i forhold til sine 
oppgaver, herunder tverrfaglig kompetanse, og relevant mastergrad(er) 

- Søknad om å være vertskommune skal forankres politisk 
- Det stilles krav til vertskommunen om medfinansiering. 
- Kommunen som søker om å bli utviklingssenter kan, om ønskelig i sin søknad foreslå å etablere 

en satellitt i en annen kommune.  
- Vertskommunen kan inngå avtaler om medfinansiering fra kommuner i utviklingssenteret sitt 

geografiske virkeområde. 
 

SANDEFJORD KOMMUNE 
Ellinor Bakke Aasen 
Postboks 2025 
3202 SANDEFJORD 

Deres ref.:    
Vår ref.: 16/23820-2 

Saksbehandler: Siw Helene Myhrer 
Dato: 01.07.2016 
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Vertskommunen er gitt tydeligere forpliktelser og skal sikre samarbeid og synergieffekt mellom 
utviklingssenteret og vertskommunen.  
 
Fremtidens utviklingssentre – rolle og oppgaver 
Utviklingssentrene skal bidra til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og 
tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale 
satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.  Å være pådriver for kunnskapsbasert praksis 
skal være en kjerneoppgave. Bruker- og pårørendemedvirkning skal ha en sentral plass i 
utviklingssentrenes aktivitet. 
Nettverksarbeidet har vært en særlig vellykket metode for kunnskapsspredning og erfaringsutveksling. 
Utviklingssentrene skal tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en ressurs i 
utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene. Dette bør gjøres blant annet ved å drive 
nettverksbygging og ved å samarbeide nært med fylkesmennene, Sentrene for omsorgsforskning, 
spesialisthelsetjenesten, andre kompetanse- og forskningsmiljøer, KS i regionene mv. Videre skal 
utviklingssentrene gjennom samarbeid med blant annet Senter for omsorgsforskning tilrettelegge for 
forskning og utvikling. 
 
Helsedirektoratet fått i oppdrag å utarbeide et samfunnsoppdrag for utviklingssentrene. Arbeidet skal 
gjennomføres våren 2017 med involvering av utviklingssentrene. 
 
Oppfølging og finansiering 
Utviklingssentrene inngår i den kommunale styringsstrukturen. Det er dermed ingen formelle 
styringslinjer fra Helsedirektoratet ut over det som følger av tilskuddsregelverk/ tilskuddsbrev som angir 
sentrenes mål og oppgaver.  Helsedirektoratets oppfølging av sentrene i form av veiledning og 
koordinering av aktivitet skal videreføres. Senter for Omsorgforskning har en veilederrolle overfor 
utviklingssentrene i sin region og skal bidra til spredning av ny kunnskap, gode prosjekter og tiltak. 
Midlene til Senter for Omsorgforskning til oppfølging av utviklingssentrene videreføres. 
 
Dagens finansieringsordning med øremerket bevilgning og basistilskudd til sentrene over kap. 761, post 
67 videreføres, i tråd med årlige bevilgninger over statsbudsjettet. For 2016 utgjør dette 950 000 kr pr 
utviklingssenter, 1,9 mill. kr der utviklingssentret er sammenslått.  
Basisbevilgningen videreføres og det må rapporteres og søkes tilskuddsmidler årlig. 
 
I dag har vi i utgangspunktet to senter pr fylke, disse er noen steder slått sammen til ett. Rogaland og 
Hordaland har imidlertid hatt et ekstra utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Haugesund 
kommune, knyttet til Helse Fonna. Helsedirektoratet har gjort en vurdering av befolkningsgrunnlag, 
areal og antall kommuner i de ulike fylker.  Gjennomgangen viser at Hordaland og Nordland skiller seg 
ut. Hordaland både i forhold til befolkningsgrunnlag, antall kommuner og areal, og Nordland på areal og 
antall kommuner. På bakgrunn av denne vurderingen har Helsedirektoratet besluttet å fordele midlene 
fra dagens utviklingssenter i Helse Fonna på Hordaland og Nordland.  
 
Kommuner som ønsker å etablere et samarbeid der en er vertskommune og en er satellitt, må i sin 
søknad beskrive hvordan dette er tenkt gjennomført. Det forutsetter felles samarbeidsråd, 
handlingsplan og årsmelding, slik at arbeidet i fylket framstår samlet. 
 
Fra 2017 vil det stilles krav til vertskommunen om medfinansiering. Det er ikke satt en fast sum for 
medfinansiering. Det er imidlertid en forventning om at medfinansiering skal bidra til å styrke senteret 
og søker må beskrive hvordan dette skal gjennomføres.  
Vertskommunene kan i tillegg inngå avtaler om en frivillig medfinansieringsordning for kommuner i 
utviklingssentrets geografiske virkeområde.  
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Det legges opp til en evaluering av sentrene i forbindelse med avslutningen av planperioden for Omsorg 
2020. 
 
Søknadsprosessen og tildeling av rolle som vertskommune. 
Søknaden skal inneholde informasjonen om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og 
kontaktperson. Søknad må undertegnes av rådmannen, eller den rådmannen har bemyndiget. Dersom 
søker etablerer en satellitt i en annen kommune må også rådmann i den aktuelle kommune signere på 
søknaden. 
  
Søknaden skal beskrive hvordan søker vil oppfylle kriteriene for å kunne godkjennes som 
vertskommune, jfr. tildelingskriteriene i pkt. 7 i vedlagte tilskuddsregelverk. Allerede inngåtte avtaler, 
politiske vedtak og andre relevante dokumenter som synliggjør gjennomføringsevne legges ved 
søknaden. 
 
Eventuelle spørsmål sendes på mail til Helsedirektoratet  Postmottak.6040PHOT@helsedir.no 

 
Søknadsfrist er 15. oktober 2016 
 
Søknad sendes pr mail til postmottak@helsedir.no og merkes med saksnummer16/23820   
 
Søknadene blir vurdert av Helsedirektoratet ut fra gitte kriterier beskrevet i regelverk for 
tilskuddsordningen. Helsedirektoratet kan innkalle til intervju for nærmere avklaringer der det er behov, 
og evt. konferere med fylkesmannen. Innstilling til vertskommune for utviklingssenter i det enkelte fylke 
gjøres ut fra en totalvurdering. Endelig avgjørelse tas av Helsedirektoratet. Det tas sikte på at det skal 
foreligge en beslutning innen 20.11.16. 
 
Dersom et fylke ikke har søkere eller nåværende vertskommune ikke fyller kriteriene som stilles, vil 
funksjonen lyses ut blant alle kommuner i gjeldende fylke.  
 
Dersom kommunen allerede nå har besluttet at de ikke ønsker å søke, vil Helsedirektoratet gjerne ha 
informasjon om dette så snart som mulig, fortrinnsvis innen 15. august 2016. 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Kristin Mehre e.f. 
avdelingsdirektør 

Siw Helene Myhrer     
seniorrådgiver  

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
 
    
 
Kopi:              Kontaktperson 

 

 
ALSTAHAUG KOMMUNE Ellen Mogård Larsen 
ALTA KOMMUNE Karin Mikkelsen 
BÆRUM KOMMUNE Berit Skjerve 
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DRAMMEN KOMMUNE Bjørg Landmark 
EIDSBERG KOMMUNE Eivind Bjørnstad 
ELVERUM KOMMUNE Gro Bentsen 
FREDRIKSTAD KOMMUNE Elisabeth Østensvik 
Fylkesmannen i Aust-Agder            
Fylkesmannen i Buskerud            
Fylkesmannen i Finnmark            
Fylkesmannen i Hedmark            
Fylkesmannen i Hordaland            
Fylkesmannen i Møre og Romsdal            
Fylkesmannen i Nordland            
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag            
Fylkesmannen i Oppland            
Fylkesmannen i Oslo og Akershus            
Fylkesmannen i Rogaland            
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane            
FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG            
Fylkesmannen i Telemark            
FYLKESMANNEN I TROMS            
Fylkesmannen i Vest-Agder            
Fylkesmannen i Vestfold            
Fylkesmannen i Østfold            
FØRDE KOMMUNE Marta Strandos 
GJØVIK KOMMUNE Målfrid Schiager 
GRIMSTAD KOMMUNE Inger Johanne Bolstad 
HAMAR KOMMUNE Bente Kjøs 
HAUGESUND KOMMUNE Astrid Håland 
KRISTIANSAND KOMMUNE Beate Sørensen 
KRISTIANSUND KOMMUNE Inger-Lise Lervik 
LØRENSKOG KOMMUNE HELSE- 
OGOMSORGSSEKTOREN 

Kari Os 

OSLO KOMMUNE SYKEHJEMSETATEN            
OSLO KOMMUNE SYKEHJEMSETATEN Torunn Wibe 
PORSGRUNN KOMMUNE Heidi Johnsen 
Porsgrunn kommune Marit Skraastad 
SANDEFJORD KOMMUNE Ellinor Bakke Aasen 
SKJÅK KOMMUNE Elin Jeanette Ulen 
SONGDALEN KOMMUNE Elisabeth Holen-Rabbersvik 
STAVANGER KOMMUNE Unni Rostøl 
STJØRDAL KOMMUNE Arne E. Tveit 
SØR-VARANGER KOMMUNE Kathrine Pettersen Strønen 
TROMSØ KOMMUNE Elisabet Sausjord 
TROMSØ KOMMUNE Toril Bülow 
TRONDHEIM KOMMUNE Signe Nyrønning 
Utviklingssenter for sykehjem og 
hjemmetjenester - Hordaland USHT 

Kari Sunnevåg 

VERDAL KOMMUNE Unni Haugan Sellæg 
Vestvågøy kommune Turi Teksum 
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ÅFJORD KOMMUNE Laila Refsnes 
ÅL KOMMUNE Borghild Ulshagen 
ÅLESUND KOMMUNE Brit Steinnes Krøvel 
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Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

 
ALSTAHAUG 
KOMMUNE 

           Rådhuset 8800 SANDNESSJØEN 

ALTA KOMMUNE            Postboks 1403 9506 ALTA 
BERGEN KOMMUNE            Postboks 7700 5020 BERGEN 
Bærum kommune            Rådhustorget 5  1304 SANDVIKA 
DRAMMEN 
KOMMUNE 

           Engene 1 3008 DRAMMEN 

EIDSBERG KOMMUNE            Ordfører Voldens vei 
1 

1850 MYSEN 

ELVERUM KOMMUNE            Postboks 403 2418 ELVERUM 
FREDRIKSTAD 
KOMMUNE 

           Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

FØRDE KOMMUNE            Postboks 338 6802 FØRDE 
GJØVIK KOMMUNE            Postboks 630 2810 GJØVIK 
GRIMSTAD 
KOMMUNE 

           Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

HAMAR KOMMUNE            Postboks 4063 2306 HAMAR 
HAUGESUND 
KOMMUNE 

           Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

KRISTIANSAND 
KOMMUNE 

           Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S 

KRISTIANSUND 
KOMMUNE 

           Postboks 178 6501 KRISTIANSUND 
N 

LØRENSKOG 
KOMMUNE 

           RÅDHUSET 1470 LØRENSKOG 

Oslo kommune            RÅDHUSET 0037 OSLO 
PORSGRUNN 
KOMMUNE 

           Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

SANDEFJORD 
KOMMUNE (2) 

           Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

SKJÅK KOMMUNE            Moavegen 30 2690 SKJÅK 
SONGDALEN 
KOMMUNE 

           Postboks 53 4685 NODELAND 

STAVANGER 
KOMMUNE 

           Postboks 8001 4068 STAVANGER 

STJØRDAL KOMMUNE 
(3) 

           Kjøpmannsgata 9 7500 STJØRDAL 

SØR-VARANGER 
KOMMUNE 

           Postboks 406 9915 KIRKENES 

TROMSØ KOMMUNE            Postboks 6900 9299 TROMSØ 
TRONDHEIM 
KOMMUNE 

           Postboks 2300 
Sluppen 

7004 TRONDHEIM 

VERDAL KOMMUNE            Johannes Bruns gate 
2 

7650 VERDAL 

VESTVÅGØY 
KOMMUNE 

           Postboks 203 8376 LEKNES 
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Regelverk for tilskuddsordning 
 
Kapittel 0761 post 67       
 
Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan 
endres uten departementets godkjenning. 

 
Oppdragskode nr 870036  

(Kun for intern bruk i Direktoratet) 

 

Navn på tilskuddsordning: 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 
 
 
Godkjent av (departement):       (dd.mm.åå)       
 
 

Nytt skjema 
Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): 04.04.14 

 
Alle endringer som omfattes av pkt 6.2.1.1 i Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt a-e skal fastsettes av 
HOD. 
 

1. Mål for ordningen 
 

Tilskuddsordningen er forankret i Omsorg 2020 og Meld. St. 26 (2014-2015) 
«Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet».   
 
Hovedmål: 
Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem 
gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny 
kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til 
kommunene i fylket.  
 
Delmål: 
• Utviklingssentrene er pådrivere for kunnskapsbasert praksis.  
• Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral plass i utviklingssentrenes 
           aktivitet 
• Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø 
           og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene.      
 

2. Målgruppe 
 
Primærmålgruppen er ansatte i sykehjem og hjemmetjenestene.  
Sekundærmålgruppen er pasienter/ brukere og pårørende av helse- og 
omsorgstjenester i institusjon eller i hjemmet. 
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3. Kriterier for måloppnåelse 
Opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker eller eventuelt andre kilder for 
å belyse måloppnåelsen. 
 
Utviklingssentre som mottar tilskudd skal rapportere på måloppnåelse i henhold til 
regelverket: 
1. Hvordan har utviklingssentret bidratt til fag- og tjenesteutvikling og  spredning/  
           implementering av ny kunnskap ut fra  nasjonale satsingsområder og lokale 
           behov? Angi hvilke satsingsområder det gjelder og hvordan senteret har 
           ivaretatt dette overfor hvilke kommuner. 
2. Er det etablert eller videreført læringsnettverk eller andre nettverk innen 
           relevante området?  Angi type nettverk og deltagende kommuner eller 
           virksomheter. 
3. Tilbyr utviklingssentret støtte til øvrige kommuner i fylket når det gjelder andre  
           metoder og verktøy i utviklings- og implementeringsarbeid og til å utvikle et 
           lærende miljø?  Angi hvilke metoder og verktøy senteret har benyttet. 
4. Har utviklingssentret tilrettelagt for forskning og utvikling? Angi hvem senteret 
           har samarbeidet med og hvilke prosjekt som er igangsatt/gjennomført. 
5. Foreligger det en plan for samarbeid med øvrige kommuner i fylket og har alle 
           kommuner fått tilbud om deltakelse i ulike aktiviteter?  Angi hvordan tilbud er  
           gitt og antall kommuner som har deltatt i ulike tiltak. 
6. Samarbeider utviklingssentret med Fylkesmannen, senter for  
           omsorgsforskning, spesialisthelsetjenesten, aktuelle utdannings-/ 
           kompetanse-/ -forskningsmiljø, KS i regionen og andre som anses relevante? 
           Angi samarbeidspartnere og hva samarbeidet består i. 
7. Hvilke målgrupper/ tjenesteområder har utviklingssenterets tiltak rettet seg 
           mot?  
8. Har brukermedvirkning og en helhetlig oppfølging av tjenestemottaker en 
           sentral plass i senterets aktivitet?  Angi på hvilken måte pasienter, brukere og 
           pårørende er involvert?  
9. Har Utviklingssenteret kompetanse i forhold til sine oppgaver, herunder 
           tverrfaglig kompetanse, og relevante mastergrader? Angi type kompetanse og 
           hvordan de er tilknyttet senteret.  

 

4. Tilskuddsmottakere 
 
Følgende mottakergrupper kan søke, og motta tilskudd under 
tilskuddsordningen: 

Statlige mottakere (f.eks. universitet eller høyskoler) 
----------------------- 

Kommuner 
Fylkeskommuner 

----------------------- 
Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, 

statsforetak og helseforetak) 
 

Stiftelser 
Private bedrifter 
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Organisasjoner 
Privatpersoner 

 
Overføringer til utlandet (f.eks. internasjonale organisasjoner og EU) 

 
Tillegg og presiseringer: 
Tilskuddsmottakere er kommuner som er vertskommune for Utviklingssenter for 
sykehjem og hjemmetjenester. Det skal være ett utviklingssenter i hvert fylke. 
 

5. Kunngjøring  
 

Kunngjøring av tilskuddet gjøres på http://www.helsedirektoratet.no  
 

6. Krav til søknadens form og innhold 
 
Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, 
kontonummer, kontaktperson  
 
Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.  
For kommuner og fylkeskommuner skal søknaden undertegnes av rådmannen eller 
den vedkommende har delegert myndigheten til.  
 
Spesifikke krav:  

Søkerens formål med tilskuddet  
Prosjektbeskrivelse/ beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til 
Søknadsbeløp  
Budsjett (skal kunne sammenliknes på samme nivå med regnskap dersom 

regnskap kreves)  
Delfinansiering/ tilskudd fra andre instanser 
Egenfinansiering 
Søkerens organisasjonsform (for eksempel forening, stiftelse, AS eller annet). 

Fremstillingen må inkludere fullstendig organisasjonsoversikt som viser moder-, 
søster- og datterorganisasjoner. 

Mottakeren skal redegjøre for de interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre 
korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, 
internrevisjon, autorisert revisor/ ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og 
Riksrevisjonen). 
 
Tillegg og presiseringer: 
Det gjennomføres en søknadsprosess blant eksisterende utviklingssenter for å bli 
godkjent som vertskommune høsten 2016.  
Vertskommunen sender søknad om midler hvert år. Søknaden sendes via Altinn. 
 

7. Tildelingskriterier, herunder beregningsregler: 
 
Tildelingskriterier etter hovedtype: 

Kvantifiserbare tildelingskriterier 
Skjønnsmessig vurdering 

Vurderingen av tildeling er skjønnsmessig og tar utgangspunkt i søknadenes 
forventede måloppnåelse i forhold til målene for tilskuddsordningen. 
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Andel av regnskapsførte utgifter 
 
Presisering av tildelingskriteriene: 
Tildelingskriterier for å bli godkjent vertskommune 
• Alle utviklingssentre skal være utviklingssenter for sykehjem og   
           hjemmetjenester. 
• Utviklingssenteret skal jobbe i tråd med tilskuddsregelverk og mål for 
           ordningen. 
• Utviklingssentrene skal ha et bredt faglig perspektiv som eksempelvis 
           inkluderer somatikk, psykisk helse, rus, tjenester til personer med 
           utviklingshemming og tjenester til personer med demens, forebygging og 
           rehabilitering samt omsorg ved livet slutt.  
• Utviklingssenteret skal bidra til å utvikle effektive og brukerrettede tjenester 
           gjennom fornying og innovasjon, og ved å stimulere til  bruk av ny teknologi. 
• Det foreligger en plan for samarbeid med øvrige kommuner i fylket. 
• Det er etablert faste samarbeidsstrukturer med andre aktører, herunder 
           Fylkesmannen, Senter for omsorgsforskning, spesialisthelsetjenesten, 
           utdannings-/kompetanse- og forskningsmiljø, KS i regionen mv. 
• Utviklingssenteret er knyttet til fag– og utviklingsmiljø i vertskommunen.  
• Søknad om å være vertskommune er forankret politisk.  
• Kommunen forplikter seg til medfinansiering av utviklingssenteret 
• Kommunen må dokumentere at senteret kan oppfylle kompetansekrav til  
           utviklingssentrene, herunder krav til mastergrad og tverrfaglig kompetanse.  
• Utviklingssentret kan organiseres i en vertskommune med en satellitt i en 
           annen kommune. Det må foreligge en avtale om hvordan samarbeidet  
           organiseres for å nå målene, og hvordan ansvar for oppgaver og økonomi 
           fordeles. 
 
Tildelingskriterier for årlige tilskudd 
• Oppfyller kriteriene for å bli godkjent vertskommune for utviklingssenteret. 
• Utviklingssenteret skal jobbe i tråd med tilskuddsregelverk og mål og kriterier 
           for ordningen. Det skal foreligge godkjent rapportering fra foregående år, som 
           dokumenterer aktivitet og måloppnåelse.  
• Søker skal tydeliggjøre hvordan bruker- og pårørendemedvirkning skal ha en 
           sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet  
• Søker skal beskrive kompetansesammensetning  
  
Det legges opp til en evaluering av utviklingssentrene i forbindelse med avslutning av 
planperioden for Omsorg 2020. 
 
Det gis en flat sats til alle utviklingssentrene. Denne bestemmes ut fra årlige 
bevilgninger i statsbudsjettet. Vertskommunene kan inngå avtaler om 
medfinansiering fra kommuner i utviklingssentret sitt geografiske virkeområde. 
 
Utviklingssentrene står fritt til å søke kompetanse/innovasjonsmidler og 
prosjektmidler ut over dette. 
 
 

8. Krav til søknadsbehandling,  

122



 

 

 

 5 

 
Innstilling om avgjørelser/vedtak skal fremmes av: Helsedirektoratet 
 
Innstilling skal godkjennes av: Helsedirektoratet 
 
Avgjørelser/vedtak skal fattes av: Helsedirektoratet 
 
Hvordan søker skal opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen: I 
tilskuddsbrev 
 
Prosess for søknadsbehandling ut over dette: 
Det gjennomføres en søknadsprosess med godkjenning av vertskommuner høsten 
2016. Innstillingen på valg av vertskommune legges fram for Helse- og 
omsorgsdepartementet, som tar den endelige beslutningen om valg av 
vertskommuner.  De som er valgt ut som vertskommune må søke årlig på tilskudd. 
Det forutsettes at vertskommunen fyller kravene de er godkjent i forhold til i hele 
perioden. 
 
 

9. Regler for klagebehandling: 
 

Avkrysset alternativ gjelder: 
Tildeling av/ avslag på tilskudd under ordningen er et enkeltvedtak. I henhold til 

forvaltningsloven § 28 er det klagerett.  
 

Klageinstans: 
      
Klagen skal sendes til      . 

 
Tildeling av/ avslag på tilskudd under ordningen er ikke et enkeltvedtak. I henhold 

til forvaltningsloven § 28 er det ikke klagerett.  
 
Tillegg og presiseringer: 
      
 

10. Rutiner for utbetaling: 
 
Tilskuddet utbetales først når bekreftelsen vedlagt tilskuddsbrevet er returnert utfylt 
og signert av tilskuddsmottaker, jf. pkt 6. Videre må tilskuddsmottaker oppfylle alle 
krav gitt i dette regelverket og i tilskuddsbrevet. For eksempel krav til rapportering på 
tidligere mottatt tilskudd. 
 
Tilskuddsmottaker må varsle direktoratet, uten unødig opphold, dersom adresse, 
bankkontonummer eller organisasjonsnummer er endret. 
 
Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til 
Helsedirektoratet med referanse til kapittel post og ordning. 
 
Det fremgår av tilskuddsbrevet hvor mange terminer tilskuddet utbetales over. 
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Tillegg og presiseringer: 
      
 

11. Krav til rapportering fra tilskuddsmottaker: 
 
Generelle krav: 
Dersom det kreves budsjett og regnskap fra tilskuddsmottaker skal disse kunne 
sammenliknes på likt nivå.  
 
Spesifikke krav til rapportering på måloppnåelse: 

 Statusrapport pr (dd.mm)       innen dato (dd.mm):       tilskuddsåret. 
 Sluttrapport/ årsrapport pr 31.12 innen (dd.mm): 01.03 påfølgende år. 

 
Dersom det kreves rapportering på måloppnåelse må tilskuddsmottaker beskrive 
gjennomførte tiltak som bidrar til måloppnåelse og hvordan de har bidratt til 
måloppnåelse. Tilskuddsmottakere må også rapportere på de kriteriene for 
måloppnåelse som står gjengitt i tilskuddsbrevet. 
 
Spesifikke krav til regnskapsrapportering og attestasjoner: 

 Regnskap pr 31.12 innen (dd.mm): 31.03 påfølgende år. 
 Revisorkontroll og attestasjon (spesifiseres i tilskuddsbrev). 
 Avtalte kontrollhandlinger (spesifiseres i tilskuddsbrev). 

 
Ytterligere krav til rapportering: 
Det skal rapporteres på måloppnåelse i henhold til kriterier for måloppnåelse.   
 

12. Oppfølging og kontroll: 
 
Generelle krav: 
Det tas forbehold om Helsedirektoratets adgang til å føre kontroll med: 
-at bevilgningen nyttes etter forutsetningene i hele tilskuddskjeden,  
-at opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den etterfølgende 
rapporteringen er korrekte, jf. Bevilgningsreglementet § 10, annet ledd.  
 
Helsedirektoratet kan gi myndighet til en annen virksomhet for å føre denne 
kontrollen.  
 
Tilskuddsmottakere skal legge frem opplysninger ved forespørsel og bidra på andre 
måter til å muliggjøre og lette kontrollarbeidet.  
 
Helsedirektoratet kan iverksette alle kontroller vi finner nødvendige og 
hensiktsmessige.  
 
Tillegg og presiseringer: 
      
 

13. Bortfall av tilskudd  
 
Dersom tilskuddsmottaker ikke har oppfylt de krav som fremgår av regelverket eller 
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tilskuddsbrevet bortfaller tilskuddet. 
 

14. Mulige reaksjonsformer dersom mottaker gir uriktige opplysninger eller 
ikke bruker tilskuddet i samsvar med fastsatte betingelser: 

 
Tilskuddet kan stanses og/eller kreves tilbakebetalt helt eller delvis. Ved eventuell 
videreføring av tilskudd det påfølgende år, vil det kunne være aktuelt å gjøre en 
avkorting. Tilskuddsmottakeren vil kunne nektes å motta tilskudd ett eller flere 
påfølgende år. I særskilte tilfeller skal politianmeldelse vurderes. 
 
Tillegg og presiseringer: 
      
 

15. Evaluering: 
 

Det vurderes fortløpende i samarbeid med departementet om tilskuddsordningen skal 
evalueres.  

 
Tillegg og presiseringer: 
Det legges opp til en evaluering av utviklingssentrene i forbindelse med avslutning av 
planperioden for Omsorg 2020. 
 
Helsedirektoratet arrangerer en felles konferanse for USHT og relevante 
samarbeidspartnere en gang pr år. 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/217 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Orientering - tilslutning til ny pensjonsordning i Sandefjord kommunale 
pensjonskasse 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
58/2016 Partssammensatt utvalg 11.10.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Saken tas til orientering 

 

Vedlegg: 
Vedlegg - Vedtak fra kommunestyret i Stokke, Andebu og Bystyret i Sandefjord, samt tidsplan fra 
pensjonskassene 
 
Saksfremstilling 

Som en konsekvens av kommunesammenslåingen har de tre kommunale pensjonskassene i 
Stokke, Andebu og Sandefjord besluttet å slå seg sammen med virkning fra 01.01.2017.  

Kommunene er gjennom hovedtariffavtalen pålagt å ha en pensjonsordning, men kan velge å ha 
denne administrert gjennom et forsikringsselskap eller i en egen pensjonskasse. Alle de tre 
kommunene har i langt tid valgt å ha pensjonsordningen administrert i egen pensjonskasse.  

Ved sammenslåingen vil det bli etablert en ny felles pensjonsordning for de ansatte i den 
sammenslåtte pensjonskassen. Etter kommuneloven § 24, nr. 3 skal kommunestyrene beslutte 
opprettelse eller tilslutning til pensjonsordning for de ansatte i kommunen. I kommuneloven § 43 er 
det en tilsvarende bestemmelse for kommunens tilslutning av pensjonsordning for folkevalgte. 

I samsvar med disse reglene har Stokke, Andebu og Sandefjord kommunestyre/bystyre hhv den 
12,14 og 22. september i år, vedtatt tilslutning til den nye pensjonsordningen for ansatte og 
nærmere angitte folkevalgte, i den nye pensjonsordningen i nye Sandefjord kommunale 
Pensjonskasse. Vedtakene er likelydende i alle tre kommuner. Vedtakene som nå er fattet av 
kommunestyrene/bystyret ligger da til grunn ved opprettelse av den nye pensjonskassen og ny 
felles ordning.  

Konsekvenser for ansatte og folkevalgte 

Medfører ingen praktiske konsekvenser for ansatte og folkevalgte som pr i dag er en del av 
Stokke, Andebu og Sandefjord kommunale pensjonskasser. 
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Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Eirin Farmen 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/4279 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
IA-avtalen 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
59/2016 Partssammensatt utvalg 11.10.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 
Partssammensatt utvalg anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 
Sandefjord kommune, 0710, inngår avtale om Inkluderende Arbeidsliv gjeldende fra 1.januar 2017. 
I et partssamarbeid inngår Sandefjord kommune en forpliktende samarbeidsavtale med NAV 
Arbeidslivssenter i Vestfold.   

 

Vedlegg: 
Vedlegg - IA avtalen 
 
Sammendrag 

Ved å inngå avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), forplikter Sandefjord kommune 
(0710) seg til å jobbe for IA-avtalens overordnede mål; 

· å bedre arbeidsmiljøet 
· å styrke jobbnærværet 
· å forebygge og redusere sykefravær  
· å hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet 

NAV Arbeidslivssenter bidrar med råd og veiledning i forhold til IA-arbeid, kursvirksomhet og gir 
økonomiske støtteordninger i forbindelse med tiltak for å forebygge  sykefravær. 

Stokke, Andebu og Sandefjord er alle IA-bedrifter. De har god erfaring med ordningen og er 
dermed godt kjent med IA-avtalens innhold. IA-avtalen inngås gjennom samarbeid mellom partene 
i arbeidslivet og NAV.  

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møtet 20. september 2016, sak 100/2016 og gjorde slikt vedtak: 
Arbeidsutvalget anbefaler Fellesnemnda å gjøre slikt vedtak: 
Sandefjord kommune, 0710, inngår avtale om Inkluderende Arbeidsliv gjeldende fra 1.januar 2017. 
I et partssamarbeid inngår Sandefjord kommune en forpliktende samarbeidsavtale med NAV 
Arbeidslivssenter i Vestfold.   
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Bakgrunn og saksfremstilling 

Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner har fra tidligere vært IA-bedrifter. De kjenner til innholdet 
i den fjerde intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som Regjeringen og 
hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars 2014. Nåværende avtale gjelder for 
perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018.   

I tillegg til IA-avtalens overordnede mål, har avtalen tre delmål som bedrifter forplikter seg til å 
følge, dette er; 

Delmål 1: 

Reduksjon i sykefraværet med 20 % i forhold til nivået andre kvartal 2001. Dette innebærer at 
sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent. 

Delmål 2: 

Hindre frafall og øke sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne. 

Delmål 3: 

Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med tolv måneder. Med dette menes en økning 
sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet (for ansatte over 50 år). 

Sandefjord kommune følger Arbeidsmiljølovens bestemmelser og vil ha et stort fokus på at 
internkontroll for HMS arbeidsmiljø sikres gjennom en HMS strategi og en systematisk plan for 
arbeidsmiljøarbeid. Herunder inngår IA-avtalen og alt IA-arbeid som en naturlig del av lovens 
overordnede målsetning om å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og 
meningsfylt arbeidssituasjon, AML§1-1. Det å inngå intensjonsavtalen om et inkluderende 
arbeidsliv for Sandefjord som ny kommune faller derfor helt naturlig i forbindelse med 
sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord. Saken er diskutert med hovedtillitsvalgte i de 
tre kommunene.  

Under forutsetninga av Fellesnemdas vedtak, vil samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter i 
Vestfold undertegnes i november 2016 sammen med ansattes representanter.  

Juridisk grunnlag og eksterne referanser 

Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven 

Konklusjon 

Sandefjord kommune tegner IA-avtale. Samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter signeres av 
ny rådmann i møte med NAV Arbeidslivssenter i november 2016.  

 

 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                            Magne K. Eckhoff 
Prosjektleder                                                                                  Saksbehandler 
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Stokke Andebu Sandefjord 
 
Saksframstilling 
 

 
 
 
Tilgangskode:  Paragraf:  

Arkivsak nr 16/186 
Saksbehandler: Gudrun Grindaker 
 
Prosjektleders orientering oktober 2016 
 
Saksnr Utvalg Møtedato 
60/2016 Partssammensatt utvalg 11.10.2016 
 
 
Prosjektleders innstilling: 

Saken tas til orientering. 

 

 
Innledning 

Fra prosjektleder tiltrådte høsten 2015 har det vært mye oppmerksomhet omkring beslutninger og 
avklaringer i Fellesnemnda – for å få signaler og fremdrift på alle formelle sider av 
sammenslåingsprosessen. Parallelt har det vært høyt prioritert å etablere den nye kommunens 
toppledelse, og etter hvert fastsette organisasjonsmodeller og innplassere ledere på neste nivå. 
Hele tiden har oppmerksomheten vært fordelt mellom politiske beslutninger, intern 
organisasjonsbygging, og dialog og informasjon med medarbeidere, tillitsvalgte og publikum.  

11.oktober har PSU og Fellesnemnda sine siste møter, og konstituerende møte for nytt 
kommunestyre er nært forestående. Dette preger naturlig nok også den store organisasjonen som 
er i ferd med å bli etablert – vi har mer oppmerksomhet på saker som må behandles i de nye 
folkevalgte organene, og oppmerksomheten på formelle detaljer og tidsfrister er konstant.  

Samtidig øker utålmodigheten etter å komme i gang, og mange ser nok frem til at perioden med 
«mentalt byggestøv» og uklarheter skal avsluttes. I denne fasen er det viktig å prioritere de 
viktigste oppgavene og disponere tiden riktig. Prosjektleder ser at mange ledere og 
nøkkelpersoner arbeider svært mye. Det er prosjektleders oppfatning at arbeidsmengden og 
forpliktelsene er innenfor det forsvarlige, men det er også en grunn til minne om at arbeidet ikke er 
slutt den 31.12.16. Vi behøver motiverte, friske og engasjerte medarbeidere også etter 1.januar 
2017, og det er et felles ansvar å klare å avgrense og skjerme ledere og medarbeidere slik at alle 
kan «stå løpet ut».  

Administrasjonens dilemma i disse dager er å etablere og planlegge for drift fra 1.januar, slik at 
organisasjonen er parat til å ivareta sine oppgaver og plikter på best mulig måte, og samtidig ta 
høyde for at politikkutformingen som sådan ikke starter før 1.januar. Det er i mange tilfeller enkelt å 
velge løsninger som fungerer i dag, men prosjektledelsens ansvar og oppgave er også å stoppe 
opp og spørre om dette er beste løsning for en ny kommune og for fremtiden. 
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Politikkutforming, styringssignaler og prinsipielle valg for nye Sandefjord vil skje gjennom 
folkevalgte organ og en ny styringsstruktur fra 2017. Gjennom 2017 – og kanskje 2018 – skal det 
brukes mye tid på planer, saker, alternativer og anbefalinger, med sikte på gode 
beslutningsgrunnlag for folkevalgte beslutninger og prioriteringer.  

Bakgrunn 

Prosjektleder velger denne gang å legge frem et notat med kortfattede orienteringer om de 
viktigste og mest krevende oppgavene i denne fasen av sammenslåingsprosjektet. Om ønskelig 
kan prosjektleder selvsagt utdype og besvare spørsmål i møte 11.oktober 2016. 

Lokalisering 

Prosjektleder har nedsatt arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å utarbeide forslag til lokalisering i 
den nye kommunen. Arbeidet ledes av delprosjektleder/ kommunalsjef for næringsutvikling og 
eiendomsforvaltning. Arbeidet er avgrenset til «kontorfunksjoner», det vil si at tjenesteytende 
enheter som barnehager, skoler, omsorgsinstitusjoner osv ikke er omfattet. Det er mange hensyn 
og ulike avveininger å ta, og gruppa har et krevende arbeid hvor mange er interessert i 
anbefalingene og konklusjonene. Arbeidsgruppa vil legge frem sine anbefalinger til prosjektleder i 
oktober, og prosjektleder vil deretter orientere de folkevalgte.  

Dokumentsenter 

Et viktig element i å bygge noe nytt, tidsriktig og effektivt, er etablering av dokumentsenter. 
Dokumentsenteret skal håndtere alle arkiver, posthåndtering, og «dokumentflyt» for hele den nye 
kommunen, og blir en viktig støttefunksjon for saksbehandlere og ledere. Med innføring av 
fullelektronisk og felles saksbehandlingsverktøy og dokumentflyt kan også innbyggere og 
næringsliv forvente en moderne og brukervennlig forvaltning. Dokumentsenteret vil naturlig nok ha 
nær kobling og mye samarbeid med politisk sekretariat 

Servicetorg 

Opprettelse av servicetorg med kompetent og servicevennlig personale skal gi publikum en enkel 
adkomst til kommunen – enten det er via fysisk oppmøte eller ved telefon, chat, app eller andre 
elektroniske plattformer. I forberedelsene og planleggingen av servicetorg er det allerede igangsatt 
dialog med innbyggere og brukere – for å avklare forventninger og få innspill og ideer. Gode 
servicetorg skal oppleves nyttige for publikum og innbyggere, og samtidig være en avlastning og 
nyttige støttespillere for resten av kommuneorganisasjonen. Etablering av servicetorg planlegges 
derfor i nært samarbeid med kommunalområdene. Servicetorg er også et element i arbeidet knyttet 
til lokalisering, og kan også ses i sammenheng med aktivitet i ulike deler av kommunen, evt knyttet 
til andre aktiviteter – f.eks NAV eller bibliotek. 

Digitalisering 

Arbeidet med digitalisering og nye løsninger jobber langs flere akser. Den viktigste prioriteringen vil 
selvsagt være å sikre stabil og trygg drift på IT-løsningene fra dag en i den nye kommunen. 
Innfasing av nye, oppdaterte og større løsninger gjøres nå som en forberedelse til 1.januar, blant 
annet servere, felles register og et felles nett som sikrer stabil tilgang mellom de ulike deler av nye 
Sandefjord. Planlegging av servicetorg, forventninger til brukervennlige løsninger og effektive 
samhandlingsmetoder for ansatte vil gi nye muligheter og løsninger, og prioriteringer og 
konkretisering vil blant annet fremkomme i særskilt sak om digitaliseringsstrategi i 2017.  

De ulike tiltakene som planlegges iverksatt i 2017 vil fremkomme som handlingsplan i budsjett 

149



2017. 

NAVDet er utarbeidet egen prosjektplan for NAV, med stram og detaljert tidsplan. Det nye NAV-
kontoret for Sandefjord samlokaliseres fra oktober.  

Brukerdialog, systemnivå 

Innenfor kommunalområdet helse, sosial og omsorg er det etablert et nytt verktøy og metode for 
brukermedvirkning.  

Organisering og innplassering 

Det meste har nå kommet på plass når det gjelder organisering av kommunal- og stabsområdene. 
På nivået under kommunalsjefer er de fleste ledere også innplassert, og nye ledergrupper og 
nivåer finner sin form og er i gang med forberedelsene til ny kommune, kulturbygging og 
forberedelser av saker og planer som må legges frem utover i 2017.  

I forbindelse med organisering og innplassering er det etablert en felles mal som brukes som 
mønster for beslutninger og dokumentasjon, herunder drøftinger med tillitsvalgte. Ved 
innplassering av ledere gjennomføres det blant annet kartleggingssamtaler og vurdering av 
rettskrav.  

Dialog med tillitsvalgte 

Det gjennomføres faste møter mellom prosjektleder og tillitsvalgte, og prosjektleder oppfatter 
dialogen som åpen og god.  

Det er også gjennomført «stormøter» med alle hovedtillitsvalgte. Dette sikrer at alle får den samme 
informasjon på samme tid, og er en viktig lyttepost for prosjektleder. De hovedtillitsvalgte er tett på 
sine medlemmer, og stemningsrapporter og konkrete eksempler fra virksomhetene gir 
prosjektleder viktig innsikt.  

Budsjettarbeid 

For å ha en god administrativ budsjettprosess har det vært høyt prioritert å innplassere 
nøkkelmedarbeidere innenfor økonomiområdet. Det har vært gjort et stort arbeid for å forstå og 
harmonisere praksis fra de tre kommunene der hvor man har valgt ulike løsninger for budsjettering.  

Effektivisering 

Etter nylig avsluttet anbudsrunde, skal nye Sandefjord Kommune benytte KLP skadeforsikring fra 
1.1.2017. Sammenliknet med hva de tre kommunene har av forsikringskostnader (samlet i 2016), 
gir den nye avtalen en samlet reduksjon på ca 4,1 mill kr.  

I forbindelse med budsjettbehandlingen vil prosjektleder komme tilbake til effektiviseringskravet 
som ble besluttet av Fellesnemnda i juni 2016.  

Oppfølging av saker fra de tre kommunestyrene 

Prosjektledelsen har dialog med de tre rådmennene om politiske saker som må følges opp/ 
overføres til nye Sandefjord. Disse sakene behandles etter hvert og/ eller i budsjettsammenheng. 

Herunder nevnes barnehage i Høyjord, omtalt i sak 23/16, samt bygging av nytt sykehjem i 
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Sandefjord/ tomtevalg.  

Evaluering 

På flere områder og i ulike saker er det fra prosjektledelsen beskrevet at det skal foretas en 
evaluering. Dette gjelder spesielt i saker som omhandler struktur og organisering. Det er store 
forventinger om «det beste fra de tre» og at vi finner hensiktsmessige og nye arbeidsformer som 
samtidig ivaretar krav om effektiv drift.  

Det er mange som har blikket sitt rettet mot nye Sandefjord og våre prosesser og valg får mye 
oppmerksomhet. Prosjektledelsen har over tid hatt dialog med KS, Kommunesektorens 
organisasjon, om vårt ønske om en følgeevaluering, dvs å få en «sparringspartner» i form av en 
uavhengig, kompetent observatør som kan sammenstille og presentere erfaringer fra ulike deler av 
organisasjonen mens prosessen pågår.  

KS har nå vedtatt å gjennomføre er FoU-prosjekt som skal følge og dokumentere prosesser og 
erfaringer fra sammenslåingsprosessen i nye Sandefjord kommune. Prosjektet skal både innhente 
erfaringer fra perioden som har gått fram til nå og fram mot 1. januar 2017 – og følge utviklingen i 
en periode etter at den nye kommunen er etablert.  

 
 
 

Gudrun Haabeth Grindaker                                                             
Prosjektleder                                                                                 
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