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SANDEFJORD KOMMUNE
Saksfremstilling
Tilgangskode: Paragraf:
Arkivsak nr
16/4746
Saksbehandler: Stein Rismyhr

Valg av to vararepresentanter til Sandefjord forliksråd
Saksnr
01/2016

Utvalg
Formannskapet Sandefjord
Kommunestyret Sandefjord

Møtedato
25.10.2016

Prosjektleders innstilling:

Det avgis ingen innstilling i saker som gjelder politiske personvalg.

Sammendrag
Bakgrunn

I Fellesnemndas møte 11.10.2016, sak 113, ble det valgt et forliksråd bestående av følgende tre
representanter:

Liv Marit Karto,
Øyvind Lorentzen
Grete Påske Gulbrandesen
Liv Marit Karto ble valgt som leder.
Det ble kun valgt én vararepresentant:
Hilde Hansen

Saksframstilling

Med hensyn til det som er anført ovenfor, må det velges ytterligere to varamedlemmer til
forliksrådet.
Det vises til domstolloven § 27 om forliksrådets sammensetning, hvor det heter at forliksrådet skal
ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer. Her bestemmes det også at blant medlemmene
og blant varamedlemmene skal det være både kvinner og menn. Varamedlemmer innkalles i den
rekkefølge oppnevnelsen viser. (Saksbehandlers understrekning.) Etter denne bestemmelsen skal
det altså ikke velges personlige varamedlemmer.
Videre skal kommunestyret (selv) velge ett av medlemmene til formann. Har denne forfall, trer den
av de andre som er nevnt først i oppnevnelsen og som kan gjøre tjeneste, i dennes sted. Følgelig
skal de øvrige faste medlemmene av forliksrådet gjøre tjeneste som formann/leder når denne
eventuelt har forfall. Dette er det viktig å være oppmerksom på ved oppnevningen.
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Prosjektleders vurderinger

Det følger av domstolloven § 57 at «Forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer velges av
kommunestyret selv.» Dette tilsier at valget av medlemmer og varamedlemmer ikke kan delegeres
til for eksempel formannskapet. Det er kun kommunestyret som kan foreta disse valgene, da
fellesnemndas funksjon har opphørt.

Gudrun Haabeth Grindaker
Prosjektleder

Kjell Skoli
Saksbehandler
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SANDEFJORD KOMMUNE
Saksfremstilling
Tilgangskode: Paragraf:
Arkivsak nr
16/4745
Saksbehandler: Stein Rismyhr

Valg av representant og vararepresentant til styret i Vestfold
kommunerevisjon 01.01.2017 - 31.12.2019
Saksnr
02/2016

Utvalg
Formannskapet Sandefjord
Kommunestyret Sandefjord

Møtedato
25.10.2016

Prosjektleders innstilling:

Det avgis ingen innstilling i saker som gjelder politiske personvalg.

Dokumenter i saksmappen

Vedtekter for Vestfold kommunerevisjon

Saksframstilling

Det vises til sak 100/2016 i fellesnemdas møte 20.09. hvor vedtektene til Vestfold kommunerevisjon
(VKR) ble vedtatt med kommentarer og forslag til endringer – slik det fremkommer av saksfremlegg
og protokoll.
I VKR sine vedtekter § 8 heter det:
«Samtlige deltakerkommuner skal være representert i styret med en valgt representant hver. Styret
velges av kommunestyret/fylkestinget for 4 år og følger valgperioden. I tillegg til medlemmer valgt
av kommunestyrene, velges et medlem av og blant de ansatte i selskapet. Styremedlemmene skal
hver ha ett personlig varamedlem. Daglig leder kan ikke velges til styret. Styret velger selv leder
og nestleder. Styret representerer selskapet frem til nytt styre er valgt.
Styret skal:
·
·
·
·
·

sørge for at selskapet er organisert og driftet på en slik måte at virksomheten driftes mest
mulig effektivt
sørge for at regnskapsføring er undergitt betryggende kontroll
føre tilsyn med daglig leder og har instruksjonsmyndighet over denne
påse at selskapet har tilfredsstillende arbeidsforhold, herunder lokaler og utstyr
foretar alle ansettelser, suspensjoner og oppsigelser, også av daglig leder

Godtgjørelser for møter til medlemmer av styret, utbetales i henhold til de satser og regler som
gjelder i vertskommunen.»

Prosjektleders vurderinger

Sandefjord kommune(0710) skal velge én representant med én vararepresentant til styret i VKR
med funksjonstid 01.01.2017 og frem til og med 31.12.2019. Etter denne dato vil de valgte
representanter inntre etter kommunestyrevalget 2019 etter valg fra kommunestyre/formannskap.
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Kommunelovens § 27 nr. 2 regulerer at styrets sammensetning og valg skal fremgå av de fastsatte
vedtekter. I vedtektene til VKR § 8 fremgår det at styret velges av kommunestyret/fylkestinget for 4
år og følger valgperioden. I tillegg til medlemmer valgt av kommunestyrene, velges et medlem av
og blant de ansatte i selskapet. Dette innebærer at det er kommunestyret som skal velge
styremedlem og personlig varamedlem.
Styrerepresentanten og dennes vara anbefales å inneha faglig kjennskap og ha en forankring i det
politiske lederskap i en eller annen form.

Gudrun Haabeth Grindaker
Prosjektleder

Kjell Skoli
Saksbehandler
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SANDEFJORD KOMMUNE
Saksfremstilling
Tilgangskode: Paragraf:
Arkivsak nr
16/4750
Saksbehandler: Stein Rismyhr

Valg til diverse styrer, råd og utvalg
Saksnr
03/2016

Utvalg
Formannskapet Sandefjord

Møtedato
25.10.2016

Innstilling:

Valgkomitéen forslår at det velges til følgende styrer råd og utvalg som beskrevet i saken:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Administrasjonsutvalget
Politirådet
Sjømændenes gamlehjem
Stiftelsen Stokke Bygdetun
Stiftelsen Bogen kunstnerverksteder
Stokke trygdeboligers borettslag
Stiftelsen Melsom Mølle
Engveien husstyre
Tønsberg renseanlegg IKS
Stiftelsen Stokke felleslegat
Felleslegat for vanskeligstilte
O.A.Stavnum og hustrus legat
Sti for øye

Bakgrunn:

I kommunestyrets konstituerende møte ble det foretatt en rekke valg til utvalg, styrer og råd. I sak
10/2016 blir formannskapet gitt myndighet til å foreta valg såfremt det ikke fremgår direkte at
kommunestyret skal foreta valget. I denne saken foreslås det kandidater til alle valg som
kommunestyret ikke gjennomfører
Valgperiode og hvem er ikke valgbare
Grunnet kommunesammenslåingen er valgperioden 2017 til 2019.
Det er nedsatt en valgkomité som er bredt sammensatt, bestående av én representant fra hvert av
partiene som har et sete i kommunestyret.
Disse er ikke valgbare:
·
·
·
·
·
·

Fylkesmannen og assisterende fylkesmann
Administrasjonssjefen i kommunen/fylkeskommunen og assisterende administrasjonssjef
Sekretæren for kommunestyret/fylkestinget
Ledere av en forvaltningsgren i kommunen/fylkeskommunen
Den som er ansvarlig for regnskapsfunksjonen i kommunen/fylkeskommunen
Den som foretar revisjon for kommunen/fylkeskommunen
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Administrasjonsutvalget
Roy Standal
Cathrine Andersen
Thomas M Bjørvik
Grete Østgård
Inga Krossøy
Nils-Ingar Aabol
Jan Magnar Antonsen

Frp
Frp
H
H
Krf
Ap
SV

Stokke
Sandefjord
Sandefjord
Stokke
Stokke
Stokke
Stokke
Rep for de
tillitsvalgte
Rep for de
tillitsvalgte
Rep for de
tillitsvalgte

Roy Standal foreslås som leder
Thomas Mørk Bjørvik foreslås som nestleder
Vara:
H:
Viggo Holmen
Tor Steinar Mathiassen
Anne Strømøy
Hanne B. Johansen

Ap:
Lozan Balisany
Arild Theimann
Bjørn Orerød
SV:
Frederikke Margrethe Møller
Hildegerd Gjerstad
Anders Bonstad Johansen

Frp:
Øyvind Lorentzen
Stian Caius Pedersen
Tina Natalie Gran
Wenche Antonsen
Krf
Tom Cato Abrahamsen (Senterpartiet)
Bror-Lennart Mentzoni
Maria Olsen

Politirådet:
Ordfører
Varaordfører
Arild Theimann (Ap)

Vara: Tor Steinar Mathiassen
Vara: Harry Gran
Vara: Hilde Hoff Håkonsen

Sjømændenes
gamlehjem
Raymond Skoglund, (H)
Stein Gaare, (H)
Wenche Antonsen, (FrP)
Pournima Patil, (Ap)

Vara: Marit Langås Danielsen
Vara: Frank Evensen
Vara: Øyvind Lorentzen
Vara: Børre M. Johansen
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Bård Hansen
Svein Rolstad

Vara: Alf- Magne Andreassen
Vara: Roy Jacobsen

Stiftelsen Stokke Bygdetun
Medlemmer:
Nils Ingar Aabol, (Ap)
Øivind Nilsen, (Krf)
Varamedlemmer:
Marianne Bakke Hangaas, (Krf)
Dag Einar Kværhellen, (H)
Stiftelsen Bogen
kunstnerverksteder
Medlem:
Ronny Stensrud, (H)
Varamedlem:
Kari Woxholt Sverdrup, (MdG)
Stokke trygdeboligers borettslag
Medlemmer:
Kjell Konglevoll, (Ap)
Svein Ødeskaug, (H)
Håvard Kleppan, (KrF)
Varamedlemmer:
Sigurd Vedvik
Lene Merethe Johansen, (H)
Frederikke Møller, (SV)
Stiftelsen Melsom Mølle
Medlem:
Tore Simonsen, (H)
Varamedlem:
Jon Folkvord,
Engveien husstyre
Medlem:
Øivind Nilsen, (KrF)
Varamedlem:
Harald Dalseth, (H)

Tønsberg renseanlegg IKS
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Medlem:
Ordfører
Varamedlem
Varaordfører
Stiftelsen Stokke Felleslegat
Medlemmer:
Inga Krossøy, (KrF)
Sigbjørn Bakke Aamelfot, (Ap)
Felleslegatet for vanskeligstilte
Medlemmer:
Lars Hangerhagen, (KrF)
Alexander Hangaas, (H)
Siri W Fjærvoll, (Ap)
O.A. Stavnum og hustrus legat
Medlemmer:
Alexander B. Hangaas, (H)
Sigbjørn Bakke Aamelfot, (Ap)
Inga M Krossøy, (KrF)
Sti for øye
Medlemmer:
Per Caspersen
Sigbjørn Bakke Aamelfot, (Ap)

Gudrun Haabeth Grindaker
Prosjektleder

Lars Petter Kjær
Saksbehandler
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SANDEFJORD KOMMUNE
Saksfremstilling
Tilgangskode: Paragraf:
Arkivsak nr
16/4755
Saksbehandler: Torunn Årset

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer og forskrift om levering av vann til
hytteområder og enkelt hytter
Saksnr
04/2016

Utvalg
Formannskapet Sandefjord
Kommunestyret Sandefjord

Møtedato
25.10.2016

Prosjektleders innstilling:
1. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Sandefjord kommune (0710) vedtas som ny
forskrift fra 01.01.2017.
2. Forskrift for levering av vann til hytteområder og enkelthytter for Sandefjord kommune
(0710) vedtas som ny forskrift fra 01.01.2017.
Vedlegg:
Vedlegg 1 - Forskrift om vann- og avløpsgebyr
Vedlegg 2 - Forskrift om levering av vann til hytteområder og enkelthytterr

Dokumenter i saksmappen

Sak 84/2016 – «Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Sandefjord kommune (VA-forskrift)» høringsforslag

Sammendrag

Det er utarbeidet forslag til ny VA forskrift for nye Sandefjord gjeldende fra 1.1.2017, til erstatning
for VA forskrifter Stokke, Andebu og Sandefjord som utgår fra samme dato.
For levering av vann til hytteområder og enkelthytter foreslås at bestemmelser gjeldende i
nåværende Sandefjord kommune vedtas for den nye kommunen.
VA-forskrifter er generelle bestemmelser som danner grunnlag for fastsetting av gebyrer til
abonnentene. Det fremmes egne saker for gebyrinnretning og priser på disse. Prisregulativet
fremmes i forbindelse med budsjettbehandling for 2017 og vedtas av kommunestyret.

Bakgrunn

Fellesnemnda vedtok i møte 23.8.2016 forslag til ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer for
Sandefjord kommune. Samtidig ble forskrift for levering av vann til hytteområder og enkelthytter
foreslått gjort gjeldende for Sandefjord kommune fra 1.1.2017. Forskriftene har vært på høring og
det er innen høringsfristens utløp 1.10.2016 ikke kommet innvendinger mot disse.

Saksframstilling

Forskriftene har vært kunngjort i Sandefjords Blad og Tønsbergs Blad. Disse har også ligget
tilgjengelig på kommunenes hjemmesider. Innen høringsfristen var det ikke kommet innvendinger
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mot disse.
De viktigste endringene sammenlignet med dagens 3 forskrifter:
1. Tekniske bestemmelser for vannmålere er tatt inn i forskrift og bestemmelser for vannmåler i
de 3 kommuner utgår fra 1.1.2017. I § 1-1 Definisjoner, tas det inn utleieenhet som eget punkt
for å kunne kreve inn avgifter for utleieenheter som ikke er definert som egne boenheter.
2. Engangsgebyr for tilknytning fastsettes etter bruksareal på bolig- eller næringsbygg med pris
pr m2, beregnet etter grunnlag i NS 3940 eller eksisterende arealdata.
3. Følgende frister settes for betaling av kommunale gebyrer: Engangsgebyr for tilknytning
forfaller til betaling når igangsettingstillatelse gis eller senest ved tilknytning. Årsgebyr gjøres
gjeldende 3 måneder etter at igangsettingstillatelse er gitt.
4. Ny forskrift krever at følgende eiendommer skal betale årsgebyr etter målt forbruk: Alle nye
boliger etter 1.1.2018, eiendommer med utleieenhet, andre bygg som har installert vann og
ikke er definert som bolig i matrikkelen.
5. Det foreslås innført plombering av alle vannmålere.
Abonnementsvilkår for vann og avløp administrative og tekniske bestemmelser er gjeldende i alle 3
kommuner i dag og vedtatt brukt i ny kommune.
Det vil bli fremmet sak til politisk behandling i løpet av 2017 som omhandler betaling etter målt
forbruk for alle abonnenter i Sandefjord kommune.

Prosjektleders vurderinger
To nye forskrifter foreslås gjeldene for nye Sandefjord fra 01.01.2017:
-Ny VA forskrift
-Forskrift for levering av vann til hytteområder og enkelthytter .
Leveringsbetingelser for vann og betingelser for utslipp av kloakk utgår pr. 31.12.2016.
I ny VA forskrift er det forutsatt at alle nye boliger etter 1.1.2018 skal ha installert vannmåler. Dette
er et viktig tiltak for å redusere overforbruk, gjøre gebyrregulativet mer rettferdig, samt være et viktig
bidrag for å effektivisere det lekkasjereduserende arbeidet i fremtiden.
Ulike stimuleringstiltak bør vurderes slik at flest mulig av eksisterende boliger også etter hvert
kommer over på målt forbruk ved hjelp av vannmålere. Det bør samtidig vurderes ulike
utstyrsløsninger slik at ordningen blir mest mulig effektiv og brukervennlig.
Prosjektleder vil legge frem egen sak om innføring av vannmåler på nye boliger i løpet av 2017 og i
god tid før iverksettelsestidspunkt.

Gudrun Haabeth Grindaker
Prosjektleder

Oddbjørn Finstad
Saksbehandler
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Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sandefjord kommune,
Vestfold
Hjemmel: Fastsatt av Sandefjord kommunestyre xx.xxxxxxxxx 2016 med hjemmel lov 16.
mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd.
§ 1.Generelle bestemmelser
Kommunens abonnenter betaler gebyrer for vann- og avløpstjenester levert av kommunen.
Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av statlige lover og forskrifter samt
av kommunale forskrifter og abonnementsvilkår. Aktuelle bestemmelser når det gjelder vannog avløpsgebyrer, er følgende:
- Lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg
- Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift xx. xxxxxxx 2016 nr. xxxxx om vann- og avløpsgebyr, Sandefjord kommune,
Vestfold (dette dokumentet).
Øvrige dokumenter:
- Gjeldende abonnementsvilkår for vann og avløp i Sandefjord kommune (tekniske og
administrative bestemmelser)
- Betalingsregulativ
- Forskrift om levering av vann til hytteområder og enkelt hytter, m/kommentar
Betalingsregulativet vedtas hvert år av kommunestyret, og er en del av denne forskriften.

§ 1-1. Definisjoner
I denne forskriften menes med:
a) Sanitæranlegg: Abonnentseid teknisk innretning for tapping, transport, oppbevaring eller
rensing av vann eller avløp.
b) Sanitærinstallasjoner/innvendige vann- og avløpsinstallasjoner: Abonnentseide rør,
installasjoner og utstyr innenfor husets yttervegg, som er tilknyttet vann- og/eller
avløpsanlegg.
c) Privat vann- og avløpsanlegg: Abonnentseide private ledninger (stikkledninger) og utstyr
utenfor husets yttervegg, som er tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsanlegg.
d) Abonnement: Avtale mellom abonnent og kommunen om vannforsynings- og/eller
avløpstjenester gjennom tilknytning av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg
til kommunens vann- og avløpsanlegg. Det er ikke en betingelse at avtalen er skriftlig. Avtale
om tilknytning via privat fellesledning regnes som abonnement.
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e) Abonnent: Eier av eiendom som er tilknyttet kommunens vannforsynings- og/eller
avløpsanlegg, eller som er godkjent eller krevd tilknyttet. Fester av eiendom skal stå som
abonnent når gjenstående festetid da gebyrplikten inntrådte var 30 år eller mer, eller fester har
rett til å få festeavtalen forlenget slik at samlet festetid fra gebyrplikten inntrådte vil kunne bli
30 år eller mer.
f) Eiendom: Fast eiendom registrert som selvstendig enhet i Matrikkelen. Seksjon etablert i
henhold til lovgivningen om eierseksjoner regnes som selvstendig eiendom.
g) Bygg: Konstruksjon/byggverk med eget bygningsnummer.
h) Boenhet: Bolig eller fritidsbolig med ett eller flere rom, separat adkomst og eget kjøkken.
i) Utleieenhet: areal som leies ut i egen bolig
j) Fritidsbolig: Bygning som er registrert som fritidsbolig i Matrikkelen (bygningstype 161163).
k) Bruksareal (BRA): Bruksareal for en bygning eller bruksenhet som er registrert i
Matrikkelen og beregnet med utgangspunkt i NS 3940.
l) Avløpsvann: Spillvann og overvann.
m) Spillvann: Forurenset vann fra husholdning, industri eller landbruk
n) Overvann: overflatevann/regnvann

§ 1-2. Gebyrtyper
Gebyrtypene er:
a) Engangsgebyr for tilknytning for henholdsvis vann og avløp.
b) Årsgebyr for henholdsvis vann og avløp.
c) Gebyr for avlesing/kontroll/testing av vannmålere.
d) Gebyr for stenging/plombering og gjenåpning av vannforsyning.
e) Gebyr for midlertidig tilknytning.

§ 1-3. Gebyrsatser
Gebyrsatser fastsettes i betalingsregulativet, godkjennes av kommunestyret og i trer i kraft fra
det tidspunkt kommunestyret bestemmer.

§ 1-4. Klage og omgjøring
Avgjørelse etter forskriften, som er enkeltvedtak, følger forvaltningslovens kap. IV–VI, og
kan påklages i tråd med kommunens til en hver tid vedtatte klage institusjon.
Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det.
§ 1-5. Fritidsboliger
For fritidsboliger gjelder tilsvarende regler som for bolig, i tillegg gjelder Forskrift om
levering av vann til hytteområder og enkelt hytter.
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§ 2. Engangsgebyr for tilknytning
§ 2-1. Gebyrplikt
Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for
tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.
Engangsgebyr for tilknytning skal betales i følgende tilfeller:
a) Nybygg
b) Tilleggsgebyr kreves for tilbygg eller påbygg som øker bygningens areal når utvidelsen er
større enn 100 m2.
c) Eksisterende bygg som tilknyttes eller som kommunen krever tilknyttet
d) Eksisterende bygg med tilknytning som ikke er godkjent
e) Annen permanent tilknytning til kommunalt vann- eller avløpsanlegg, f.eks.
vanningsanlegg for landbruk, idrettsanlegg mv.
Engangsgebyret for tilknytning betales ikke i følgende tilfeller:
a) Bygg med midlertidig tilknytning, f.eks. brakkerigg. Kommunen kan fastsette varighet for
tilknytningen
b) Særskilt tilknytning av sprinkleranlegg.

§ 2-2. Utforming av gebyret
Engangsgebyret for tilknytning fastsettes etter bruksareal på bolig- eller næringsbygget med
pris pr m2, beregnet med grunnlag i NS 3940 eller eksisterende arealdata.

§ 2-3. Gebyrsats
Gebyrsatsen skal være det som var gjeldende gebyrsats da kommunen mottok komplett
byggesøknad eller søknad om tilknytning.

§ 2-4. Ansvar og betalingsfrist
Abonnenten har ansvaret for betaling av engangsgebyret for tilknytning. Gebyret forfaller ved
igangsettelsestillatelse i byggesak.
Engangsgebyret for tilknytning forfaller til betaling når igangsettelsestillatelse er gitt eller
senest ved tilknytning. Ved utvidelse av eksisterende bygg forfaller engangsgebyret til
betaling senest 2 måneder etter godkjent byggesøknad.
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§ 3.Årsgebyr
§ 3-1. Gebyrplikt og ikrafttreden
Årsgebyr skal betales for alle eiendommer som:
a) er tilknyttet kommunalt vann- eller avløpsledning
b) er pålagt tilknytning i medhold av lov og fristen for tilknytning er utløpt.
Gebyrplikten inntrer:
a) for enhet med stipulert forbruk: 3 mnd. etter at igangsettelsestillatelse er gitt.
b) for øvrige enheter: når vannmåler er, eller skal være installert. Vannmåler skal installeres
samtidig som eiendom tilknyttes kommunalt ledningsnett.
§ 3-2. Eiendom uten godkjent tilknytning eller frakobling
Er tilknytning ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr fra og med det
tidspunkt tilknytningen er foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles
gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen.
Er frakobling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakoblingen
er godkjent. For øvrig henvises det til § 4-3.

§ 3-3. Ansvar for gebyrene
Abonnenten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten
eller annen regningsmottaker.
Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene.
Gjelder slikt samarbeid et sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for
mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er
fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.
Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter «Lov om pant» § 6-1.
Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.
Dersom årsgebyr ikke er betalt innen en måned etter at abonnenten har mottatt annen gangs
varsel om innbetaling, kan teknisk etat stenge den kommunale vannforsyning til eiendommen.
For oppmøte i forbindelse med avstenging og åpning av vannforsyning skal abonnenten betale
tilleggsgebyr (stengegebyr) som fremkommer av gebyrregulativet.
§ 3-4. Utforming av gebyrene
Årsgebyret består av todelt gebyrmodell:
- En fast del (fastledd)
- En variabel del (forbruksledd).
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En fast del skal dekke en andel av kommunens faste kostnader, mens mengdevariabel del
betales etter vannforbruk i m³, målt eller stipulert. Hvor stor andel av årsgebyr som skal være
hhv. fast og mengdevariabel del, fastsettes hvert år i betalingsregulativet. Det samme gjelder
gebyrsatser. For alle boligkategorier beregnes fastleddet som en fast sats pr. boenhet/
utleieenhet.
Mengdevariabeldelen beregnes etter målt eller stipulert forbruk, som vannforbruk i m³.
Det gis ikke nedsatt gebyr for storbrukere av vann.

§ 3-5. Ansvar for opplysninger om abonnent
Abonnenten skal melde endringer i abonnementsforholdet til kommunen.
Inntil kommunen har mottatt melding og inntil kommunen har oppdatert abonnentdata fra
matrikkelen, skal abonnenten betale årsgebyr som tidligere. Ved feil opplysninger om
boenhete/utleieenheter hos kommunen kan årsavgift etterfaktureres i inntil 3 år.

§ 3-6. Beregning av gebyr
Samme forbruk i m³ legges til grunn for beregning av både vanngebyr og avløpsgebyr.
Fraflytting eller fravær gir ikke grunnlag for fradrag i gebyr. Er bebyggelsen på eiendommen
fjernet, eller ødelagt slik at den ikke kan brukes, betales fastledd inntil stikkledning er
frakoblet (plugget) ved hovedledningen.
For næringsvirksomhet der forbruket av vann til produksjon medfører at mengden av
avløpsvann avviker vesentlig fra målt vannforbruk, kan kommunen basere avløpsgebyret på
egen måling av tilført avløpsvann til kommunalt nett. I slike tilfeller må abonnenten installere
avløpsmåler. Eller egen måler for vannet som ikke tilføres kommunalt avløpsnett.
For avløpsvann fra produksjonsprosess e.l. som etter egen tillatelse fra kommunen er tillatt
ført i grunnen, i privat ledning direkte til vassdrag eller sjøen, betales ikke avløpsgebyr. Slikt
vann skal måles separat.
§ 3-7. Betaling etter stipulert forbruk
For boliger godkjent før 1.1.2018, og som ikke har installert vannmåler, skal abonnenten
betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk basert på boligens bruksareal.
§ 3-8. Betaling etter målt forbruk
Både kommunen og abonnenten kan kreve at forbruksgebyret fastsettes ut fra målt forbruk,
det vil si basert på installert vannmåler.
Gebyr etter målt forbruk skal betales ved:
- Næringsbygg
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- Offentlige formål o.l.
- Nye boliger etter 01.01.2018
- Gårdsbruk, alle bygninger som har innlagt vann fra kommunalt nett med egen måler eller
fellesmåler.
- Eiendommer med svømmebassenger
- Boliger med utleieenhet
-Andre bygg som har installert vann men ikke er definer som bolig i matrikkelen.
Boligabonnenter har på sin side rett til monterte vannmåler og betale gebyr etter målt forbruk
fremfor å betale forbruksgebyr etter stipulert forbruk.
Kommunen kan også pålegge abonnent med stipulert forbruk å installere vannmåler og betale
gebyr etter målt forbruk.
Årsgebyr beregnes som:
Årsgebyr (kr)= fastledd + målt forbruk (m³) x pris (kr/m³ )

§ 3-9. Retting av feil gebyrberegning
Har mangelfulle eller feil opplysninger ført til feilaktig gebyrberegning, skal beregningen
rettes og differansen gjøres opp. Hvis det er feil i matrikkelen som krever bruksendring for å
få rettet opp har dette ikke tilbakevirkende kraft avgiftsmessig. Krav som er foreldet etter
reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.

§ 3-10. Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag
Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel
forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Kommunen plikter å bidra til å
avklare ansvarsforholdet. Abonnenten kan kreve redusert gebyr i følgende tilfeller:
-Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyningen i mer enn 24 timer
-Ved ikke varslet avbrudd i vannforsyning mer enn 2 ganger i løpet av et kalenderår, og hvert
avbrudd varer mer enn 8 timer.
Krav om redusert gebyr må fremmes innen 4 uker etter at forholdet oppsto, dersom ikke
kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.

§ 3-11. Fritak for gebyrer
Det gis ikke fritak for årsgebyret, men abonnenten kan søke om fritak fra den delen av gebyret
som omhandler mengdevariabel del (faktisk vannforbruk eller avløpsutslipp) når eiendommen
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er fysisk frakoblet kommunens ledningsnett. Fritaket vil tidligst gjelde fra neste termin, etter
at kommunen har mottatt melding om at vanninntak er plombert.
Frakobling/plombering må utføres av en representant fra kommunen eller godkjent rørlegger
som dokumenter til kommunen. Kostnadene ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut
av abonnenten.
§ 3-12. Gebyr for stenging/plombering og gjenåpning av vannforsyning
Beregnes som en fast sum hver stengning. Gebyrsatsen framgår hvert år av
betalingsregulativet.

§ 3-13. Pålegg om utbedring
Kommunen kan gi et pålegg om utbedre private avløpsanlegg innen frist. jf.
forurensingsloven § 7. I henhold til forurensingsloven § 73 kan det gis et forurensingsgebyr
dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke
etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jf. forurensingsloven
§ 74.
Kommunen kan pålegge abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som
grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er
utgått, stipuleres årsforbruket.
§ 4.Vannmåler
§4-1. Kostnader
Kostnader i forbindelse med anskaffelse og vedlikehold av vannmålere bæres av abonnenten.
Måleren forblir abonnentens eiendom. Kommunen godkjenner type, plassering og størrelse på
måleren.

§4-2. Ansvar
Måleren skal holdes lett tilgjengelig for avlesing og vedlikehold. Blir måleren skadet, skal
abonnenten straks meddele dette til kommunen og sørge for reparasjon eller nyanskaffelse.

§ 4-3 Installasjon
Installasjon og vedlikehold, samt eventuell flytting, bytting eller fjerning av måler, skal
foretas av godkjent rørlegger i samsvar med det til en hver tid gjeldende regler for Sandefjord
kommune. Endringen skal umiddelbart meldes kommunen.
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§ 4-4 Feilmåling
Ved feilmålinger hvor feilmålte mengde ikke kan beregnes tilstrekkelig nøyaktig, bestemmer
kommunen avgiften skjønnsmessig basert på antatt forbruk i perioden.

§4-5 Kontroll
Kommunen kan etter eget initiativ eller etter anmodning fra abonnenten, foreta kontroll av
vannmåleren. Viser kontrollen en feilavlesning på minst 5%, skal vannmåleren skiftes
eventuelt kalibreres innen angitt tidsfrist.

§ 4-6. Gebyr for avlesing/kontroll/testing av vannmålere.
Beregnes som fast sum ved hvert frammøte

§4-7 Tidsfrister
Hvis tidsfrister for skifte/kalibrering ikke overholdes, sees det bort fra fremtidig måleresultat.
Det kan faktureres med stipulert forbruk basert på det dobbelte av et gjennomsnitt av de siste
3-års forbruk.

§4-8 Pålegg
Dersom abonnenten unnlater å etterkomme pålegg om installasjon av vannmåler innen den
fastsatte tidsfristen, kan vannforbruket for vedkommende termin fastsettes til antatt forbruk
ganger 2. Tilleggsgebyret løper fra fristen for gjennomføring er ute og inntil tiltaket er
gjennomført. Kommunen kan kreve flytting av måler som er plassert i strid med kommunens
krav til plassering

§4-9 Plombering
Det er krav om at måler skal plomberes. Plomberte målere kan kun åpnes eller demonteres
under oppsyn av kommunens personell. Er en plombe brutt, kan vannforbruket for
vedkommende termin fastsettes til antatt forbruk ganger 2.

§4-10 Vannmålerskjema
Ved utskifting skal godkjent rørlegger skifte måler og fylle ut vannmålerskjema med alle
opplysninger. Vannmålerskjema må fylles ut med gammelt og nytt målernummer samt
gammel og ny målerstand. Rørlegger skal forespørre om abonnenten ønsker test av gammel
måler før utskifting.
§4-11 Korrigering av vannavgift
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Dersom det oppdages feil i avgiftsfastsettelsen, skal oppgjør for feilen korrigeres for de siste 3
års innbetalte avgifter. Det benyttes en avgiftssats som gjaldt de respektive år med justering
for rentetap.

§ 5. Næringsvannmålere
§5-1 Avlesning
Avlesing av vannmåler skal gjøres en eller flere ganger pr. år, avhengig av forbruk. Dersom
målerstand ikke innmeldes eller det innmeldes feil målerstand, kan kommunen fastsette
forbruk basert på tidligere års forbruk eller etter skjønn.

§5-2 Vannmålertype
Vannmålertype og utsettingstid (tid mellom hver kalibrering eller utskifting) skal til en hver
tid godkjennes av Sandefjord kommune. Vannmålere installert hos næringsabonnenter har en
utsettingstid på max 8 år avhengig av type og modell. Kostnader i forbindelse med kalibrering
eller utskifting skal i sin helhet bæres av abonnenten.

§5-3 Vannmålergebyr
Det påløper et vannmålergebyr for administrasjon.
Ved eierskifte skal tidligere eier sørge for avlesning slik at avregning kan foretas

§6. Boligvannmålere
§6-1 Avlesning
Avlesing av vannmåler skal gjøres en gang pr. år. Hvis målerstand ikke innmeldes eller det
innmeldes feil målerstand, kan kommunen benytte stipulert standardforbruk som
avregningsgrunnlag. Det kan også fastsettes forbruk basert på tidligere års forbruk eller etter
skjønn.

§6-2 Vannmålertype
Vannmålertype og utsettingstid (tid mellom hver kalibrering eller utskifting) skal til en hver
tid godkjennes av Sandefjord kommune. Boligvannmålere skal ha en utsettingstid på 8-10 år.
Kostnader i forbindelse med kalibrering eller utskifting skal bæres av abonnenten
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§6-3 Vannmålergebyr
For de som velger avregning etter måler påløper et vannmålergebyr for administrasjon.
Gebyret påløper i sin helhet selv om avregning etter måling bare skal gjelde deler av året.

§6-4 Opphør av måler
Når vannmåler er installert kan abonnenten velge å si opp avregning etter måler og gå over til
avregning etter stipulert normalforbruk. Abonnenten vil da ikke bli belastet med det årlige
målergebyret.(Gjelder kun frem til 1.1.2018.)

§ 7.Tilbakeslagsutstyr for vannledninger
§ 7-1. Begrunnelse
For å sikre drikkevannet mot forurensing ved innsug/tilbakestrømning av fremmedvann fra
eiendommen til kommunalt vannforsyningsnett skal eiendommens stikkledningsnett utstyres
med tilbakeslagsutstyr. Installasjon av tilbakeslagsutstyr skal sanitæranmeldes og utføres av
godkjent rørleggerforetak.

§ 7-2. Tiltaket gjelder
Tilbakeslagsutstyr må installeres på følgende kritiske punkter/abonnenter:
- Næringsbygg
- Gårdsbruk
- Bygg/eiendom med basseng
- Bygg/eiendom som benytter høytrykksanlegg i produksjon
- Abonnenter som tilfører kommunalt vann til egen brønn
- Abonnenter med vannledning tilkoblet tanker.

§ 7-3. Kostnader
Abonnenten bekoster installasjon, drift og utskifting av tilbakeslagsutstyr.

§ 8.Unntak – dispensasjoner – sanksjoner
§ 8-1. Økning i gebyret
For eiendom der avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og
virker fordyrende for drift og vedlikehold av kommunens avløpsledning og/eller renseanlegg,
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kan det beregnes et tillegg til avløpsgebyret. Tilleggets størrelse fastsettes i samsvar med de
ekstrakostnader kommunen vil ha med å håndtere avløpsvannet.

§ 8-2. Unnlatelser av å etterkomme pålegg
Abonnenten som unnlater å etterkomme pålegg om å utbedre lekkasjer på eiendommens
vannledning eller mangler ved avløpsanlegg eller sanitærutstyr som medfører økt belastning
på ledninger eller renseanlegg, skal betale et tillegg til vann- og/eller avløpsgebyret.
Tilleggsgebyr begynner å løpe 1 måned etter frist å få gitt pålegg. Tillegget utgjør 100 % av
eiendommens årsgebyr for vann og avløp og legges til på nytt for hver termin. Tilleggsgebyret
løper inntil pålegget er etterkommet.

§ 8-3. Ulovlig tilknytning
Abonnent som har vært ulovlig tilknyttet det kommunale vann- avløpsnett, skal betale
tilleggsgebyr tilsvarende årsgebyr for 3 kalenderår. I tillegg skal abonnenten søke om
tilknytning. Innvilges søknaden skal det betales engangsgebyr for tilknytning, samt årsgebyr
fra og med tidspunktet tilknytningen ble foretatt. Det skal likevel ikke betales årsgebyr for
mer enn 3 år bakover i tid. Innvilges ikke søknaden kan kommunen kreve at abonnenten skal
koble seg fra kommunens vann og avløpsnett. Særlig grove overtredelser vurderes
politianmeldt.

§ 8-4. Arbeider utført for abonnentens regning
Når pålegg ikke etterfølges innenfor fastsatt frist, kan kommunen etter forutgående varsel få
arbeidet utført for abonnentens regning. Arbeid som ikke kan utsettes, kan kommunen få
utført uten forutgående varsel.

§ 9.Ikrafttreden mv.
§ 9-1. Ikrafttreden og oppheving av tidligere forskrift
Forskriften ble vedtatt av Sandefjord kommunestyre den xxxxxxxx og trer i kraft fra 1.12017.
Fra samme dato opphører tidligere forskrifter for kommunene Stokke, Andebu og tidligere
Sandefjord.

§ 9-2. Endring av forskrift
Kommunestyret kan fastsette endringer i, eller tillegg til, denne forskriften.
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Forskrifter for levering av vann fra Sandefjord kommune til
hytteområder og enkelthytter, m/kommentarer
Hjemmel: Fastsatt av Sandefjord kommunestyre xx.xxxxxxxxx 2016 med hjemmel lov 16.
mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg og forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om
begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 16-1 annet ledd.

Sandefjord kommune påtar seg levering av vann i den utstrekning kapasiteten tillater det, og
på følgende betingelser:
§1

For å få tillatelse til å legge vann inn i hytteområde, vil det bli forlangt at hytteeierne
går sammen om en felles hovedledning som dekker området, slik at det ikke blir
liggende flere parallelle ledninger inn i ett og samme område. Begrensingene av
området må godkjennes av kommunen.

§2

Det tillates montert vannpost på egen grunn, dersom det ikke er lagt inn vann i hytta
fra brønn, sisterne eller borehull. Minsteavstand fra husvegg skal være 5 meter.

§3

Vann tillates lagt inn såfremt avløp tilknyttes kommunalt avløp med godkjent
utslippstillatelse, eller det kan anordnes avløp som tilfredsstiller gjeldende lov og
forskrifter.

§4

Når hytta ikke er bebodd, skal stoppekran ved tilkoblingspunkt være stengt. Om
vinteren skal ledningen tappes for vann.

§5

Alle vannledninger fram til hyttene skal graves ned i en dybde av minimum 30 cm.
Hvor det er fjell, sørges det for tilsvarende overdekning.

§6

Ledninger må legges frostfritt fra tilkoblingspunktet på den kommunale hovedledning
og fram til hovedstoppekran. En av andelseierne skal på andelslagets vegne være
ansvarlig for at ledningen blir stengt og tømt hver høst.

§7

Vanning med slange er ikke tillatt.

§8

Det er ikke tillatt å fylle brønn/sisterne fra vannpost.

§9

I den utstrekning leveringssituasjonen gjør det nødvendig, kan kommunen regulere
vanntilførsel til enkelthytter og andelslag. Nødvendige tekniske installasjoner bekostes
av abonnenten. Slike reguleringer medfører ikke reduksjon av vannavgiften.

§10

Alt arbeid i forbindelse med innlegg av vann i hytter, må sanitæranmeldes av
autorisert rørlegger, etter at utslippstillatelse er godkjent av Sandefjord kommune.

§11

Vann- og avløpsgebyrer betales etter de til enhver tid gjeldende forskrifter.
For eksisterende anlegg som mangler godkjenning, betales tilknytningsavgiften som
gjelder på godkjenningstidspunktet.
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§12

Vanntilførsel til eiendommen stenges når:
•
•

Vannavgift ikke er betalt
Det tas ut vann ulovlig. Etter 2 uker åpnes vanntilførselen.
Ved bryting av kommunens plombe eller ved gjentagelse av vanning, forblir
vanntilførselen stengt resten av sommersesongen og forholdet politianmeldes.
• Utslippet ikke er tilfredsstillende.
• Det oppdages ulovlige installasjoner.

§13

Ved bruksendring til helårsbolig godkjennes ikke sommerledning som akseptabel
vannforsyning.

§14

Hytteeiere må, som abonnent, gjøre seg kjent med de restriksjoner og
leveringsbetingelser som gjelder for levering av vann.
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Kommentarer til:

Forskrifter for levering av vann fra Sandefjord kommune til
hytteområder og enkelthytter
§1

Når interessen for å få lagt inn vann i et hytteområde melder seg, er det ofte at
initiativtakeren ikke får med seg alle som naturlig vil sogne til ledningen, med på
prosjektet. Det er likevel nødvendig å legge en hovedledning som er stor nok til å
dekke samtlige hytter. Anleggslagets statutter må utformes slik at de som ikke knytter
seg til i første omgang, har rett til dette på et senere tidspunkt mot å betale sin del av
anleggsutgiften.
Hensikten med dette kravet er å hindre parallelle vannledninger der dette kan unngås.

§2

Vannpost skal erstatte bæring av vann fra brønn. Tilbudet innebær at vann fortatt må
bæres inn i hytta. Bruken av vannpost på denne måten medfører ikke vesentlig økning
av utslippet fra hytta. Normalt vil det ikke bli stillet krav om utbedring av avløpet.
Er det lagt inn vann i hytta fra før, medfører tilgang på vann fra kommunen at utslippet
må tilfredsstille gjeldende lov og forskrifter.
Vannpost kan monteres hvis vann innlegget fra egen kilde demonteres.

§3

Tilknyttes avløpet kommunal avløpsledning, omfatter dette også klosettavløpet.
I områder uten offentlig avløpsledninger må det benyttes andre løsninger, som
• Vannsparende klosett med tett tank
• Biologisk klosett
• Bruk av varme
• «gammeldass»
• Andre godkjente renseløsninger.

§5

Dette er nødvendig for å beskytte ledningen mot mekanisk skade.

§7

Ledningsnettet i utkantstrøk er ikke dimensjonert for å kunne levere vann til dette
formål.

§8

En rekke hytter har innlagt vann fra brønn eller sisterne. Skal disse kunne fylles fra
vannpost, vil dette i prinsippet bety at hytteeieren har tilgang på ubegrensede mengder
vann fra kommunen. Fysisk er det imidlertid ikke lagt permanent vann inn fra
kommunen, og det kan således ikke kreves fult gebyr.
Forsyningsmessig er det ikke riktig å fylle tørre brønner fra kommunen. Når behovet
er størst, er grunnvannstanden lavest. En vesentlig del av vannet vil således sive ut i
grunnen som lekkasjevann.

§9

Blir det nødvendig å regulere tilførselen, kan det monteres utjevningstanker som sikrer
en jevn vannforsyning i området.
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§12

Der ikke annet er nevnt, forblir vann tilførselen stengt til forholdet er brakt i orden i
henhold til lover og forskrifter.
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Bakgrunn
Fellesnemnda besluttet i møte av 15.03.2016 at nye Sandefjord søker eierskap i IKA Kongsberg.

Saksframstilling
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) ble organisert som
et IKS i 2003. Høsten 2016 har selskapet 45 eiere.
Med bakgrunn i nye Sandefjord kommune sin søknad om eierskap endres antall eiere til 44 fra
01.01.2017. IKA Kongsbergs selskapsavtale § 1 og § 5, eiere og eierandeler er justert som følge at
dette, og alle 45 eierne må vedta ny selskapsavtale. Som ny eier må Sandefjord kommune vedta
hele selskapsavtalen.
Nye Sandefjord kommune trer inn i selskapet ved sammenslåingstidspunktet, 1.1.2017. Forslag til
ny selskapsavtale er foreslått gjeldende fra 1.1.2017.
Selskapsavtale for IKA Kongsberg er ikke gyldig før alle eieres øverste politiske organ har et
likelydende positivt vedtak og Brønnøysundregistrene har skrevet firmaattest.

Prosjektleders vurdering
Nye Sandefjord kommune trer inn i selskapet fra 01.01.2017 og som en konsekvens av dette må
hele selskapsavtalen for IKA Kongsberg vedtas av kommunestyret. Eiertilskuddet på kr.
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2.096.400,- for 2017 og 2018 innarbeides i forslag til budsjett og økonomiplan 2017-2020.
Valg av representant med vara til IKA Kongsbergs representantskap er forutsatt gjennomført i
konstituerende kommunestyremøte 19.10.2016.

Gudrun Haabeth Grindaker
Prosjektleder
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SELSKAPSAVTALE FOR

INTERKOMMUNALT ARKIV
FOR
BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
(IKA Kongsberg)
Gjeldende fra 01.01.2017
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§ 1. Navn
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et interkommunalt selskap som
er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999. Kommuner, fylkeskommuner og
interkommunale selskaper kan være eiere i selskapet.
Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS".
Selskapet har 44 eiere:
Bamble kommune
Buskerud fylkeskommune
Bø kommune
Drangedal kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fyresdal kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hjartdal kommune
Hof kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune

Kongsberg kommune
Kragerø kommune
Kviteseid kommune
Lardal kommune
Larvik kommune
Modum kommune
Nes kommune
Nissedal kommune
Nome kommune
Nore og Uvdal kommune
Nøtterøy kommune
Porsgrunn kommune
Re kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune

Sande kommune
Sandefjord kommune
Sauherad kommune
Seljord kommune
Siljan kommune
Skien kommune
Svelvik kommune
Telemark fylkeskommune
Tinn kommune
Tjøme kommune
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Ål kommune

§ 2. Rettslig status
Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.
Selskapet skal være registrert i Foretaksregisteret.
§ 3. Hovedkontor
Selskapet har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.
§ 4. Formål og ansvarsområde
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive
gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for
eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.
Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta privatarkiv.
Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlige arkiv.
§ 5. Eiertilskudd og eierandel
Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet. Eiertilskuddet er
beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av representantskapet. For
eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, det vil si interkommunale selskap, skal det årlige tilskuddet
fastsettes av representantskapet.
Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av hver enkelte
eier.
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Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til selskapet.
Eier

Andel Eier

Andel Eier

Andel

Bamble kommune

2,52 Kongsberg kommune

4,00 Sande kommune

1,88

Buskerud fylkeskommune

4,78 Kragerø kommune

2,12 Sandefjord kommune

7,88

Bø kommune

1,47 Kviteseid kommune

1,01 Sauherad kommune

1,25

Drangedal kommune

1,22 Lardal kommune

1,01 Seljord kommune

1,08

Flesberg kommune

1,04 Larvik kommune

5,92 Siljan kommune

1,00

Flå kommune

0,84 Modum kommune

2,49 Skien kommune

7,08

Fyresdal kommune

0,87 Nes kommune

1,13 Svelvik kommune

1,54

Gol kommune

1,28 Nissedal kommune

0,88 Telemark fylkeskommune

3,43

Hemsedal kommune

1,01 Nome kommune

1,53 Tinn kommune

1,45

Hjartdal kommune

0,90 Nore og Uvdal kommune

1,02 Tjøme kommune

1,33

Hof kommune

1,10 Nøtterøy kommune

3,38 Tokke kommune

0,98

Hol kommune

1,27 Porsgrunn kommune

5,02 Tønsberg kommune

6,03

Hole kommune

1,56 Re kommune

1,89 Vinje kommune

1,17

Holmestrand kommune

2,14 Ringerike kommune

4,32 Ål kommune

1,29

Horten kommune

4,01 Rollag kommune

0,88

Eierandelen justeres ved inn- og utmelding.
§ 6. Ansvarsfordeling
Den enkelte eier hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser, jf Lov om
interkommunale selskap § 3, første ledd.
§ 7. Selskapets organ
Selskapet skal ha følgende tre organer:
- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder
§ 8. Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet.
Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med én representant hver.
Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant. Er et interkommunalt selskap
eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes ett varamedlem for hver av
de faste medlemmene.
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Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller
flertallsvalg.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.
Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.
Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier kan foreta
nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den gjenværende del av
valgperioden.
§ 9. Representantskapets møter
Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært
representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste. Med
tilsvarende frist skal også de enkelte eiere varsles.
Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om interkommunale selskaper § 8.
Ordinært representantskapsmøte behandler:
1. Valg av protokollkomité med to medlemmer
2. Årsmelding og regnskap
3. Budsjett, økonomiplan
4. Rammer for låneopptak og tilskudd fra eierne
5. Valg av revisor
6. Valg til styret
7. Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år
Representantskapets leder innkaller representantskapet.
Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt angitte spørsmål. Det skal
innkalles skriftlig med to ukers varsel når to styremedlemmer, revisor eller ett/flere
representantskapsmedlemmer/eiere ber om det eller om representantskapets leder finner behov for dette.
Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig leder har
møte- og talerett.
Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av eierne er til stede.
Ved votering har hver tilstedeværende eier en stemme hver.
Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.
§ 10. Budsjettbehandlingen
Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan.
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom styrets forslag går ut over
tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eiernes økonomiplan, skal
representantskapet og Eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til
endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.
De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov om interkommunale
selskap skal gjelde for virksomheten.
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Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. september hvert år.
Budsjettet er ikke endelig før alle eiernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45.
Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.
§ 11. Styret
Styret skal ha seks medlemmer, hvorav fem velges av representantskapet etter valgkomiteens innstilling. De
valgte styremedlemmene skal ha tre nummererte varamedlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer skal
velges av representantskapet for to år. To medlemmer/ varamedlemmer velges for to år i år med oddetall. Tre
medlemmer og ett varamedlemmer velges for to år i år med partall. Blant styrets medlemmer velges av
representantskapet styrets leder og nestleder for ett år av gangen.
De ansatte velger et styremedlem med vara. Medlemmet har rettigheter i styret i henhold til kommunelovens § 26
pkt 1 og 2.
Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved
representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det nødvendige
materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.
Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov,
forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal behandles i ordinært
representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets vedtak. Styret kan bare
ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig vedtak om dette i
representantskapet.
Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan delegere til daglig
leder å tilsette selskapets øvrige personale.
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.
Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å tegne
selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.
§ 12. Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller
møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede,
inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll som godkjennes av styret.
Styret fastsetter daglig leders lønn.
Styret vedtar personalreglement for selskapet.
Styret godkjenner forhandlingsresultat fra lokale lønnsforhandlinger.
§ 13. Daglig leder
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.
Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret. Vedkommende har tale- og
forslagsrett i styrets møter.
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§ 14. Organisering av tilsynsfunksjoner
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi
og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan
forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til eierne.
§ 15. Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning
Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven, offentlighetsloven
og personopplysningsloven.
Reglene om habilitet i kommuneloven gjelder for selskapets organer.
For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid gjeldende regler i lov om
interkommunale selskaper.
§ 16. Økonomiforvaltning
Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.
Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om interkommunale selskaper og de til
enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper.
§ 17. Låneopptak og garantistillelse
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på NOK 170 000 000 for selskapets samlede låneopptak. For øvrig
gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om interkommunale selskaper og
tilhørende forskriftsverk.
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser.
Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.
Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive kommunestyrene/fylkesting. Den
enkelte eier garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i
overensstemmelse med bestemmelsene i kommuneloven § 51 nr. 2.
§ 18. Arbeidsgiveransvar
Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.
Styret avgjør tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon.
§ 19. Møtegodtgjørelse m.v.
Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av representantskapet.
Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende reglene i kommuneloven § 41.
Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer.
§ 20. Endring av selskapsavtalen
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For eiere som
er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet.
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Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4 tredje ledd setter
som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende vedtak om dette.
Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte
stemmene.
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av Eierne.
Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse fremmes
for behandling hos eierne.
§ 21. Nye eiere
En ny eier må tilfredsstille kravene i § 1, samt at det kreves samtykke fra alle øvrige eiere.
En ny eier påtar seg de samme forpliktelser for selskapet som gjelder for eksisterende eiere, samt vil være
bundet av alle tidligere fattede vedtak og beslutninger som selskapet har fattet.
I tillegg til det faste eiertilskuddet beskrevet i § 5, betaler ny eier et inntredelsestilskudd tilsvarende 50% av det
årlige eiertilskuddet.
§ 22. Utelukking, uttreden og oppløsning
Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig vedta at
vedkommende Eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale selskaper § 31.
Den enkelte eier kan med 1 – ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt Eierskap etter reglene i lov om
interkommunale selskaper § 30. Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12 året oppsigelsen ble levert.
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om oppløsning må
godkjennes av samtlige eiere og av departementet.
Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om
interkommunale selskaper § 30.
Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§ 33-38 og eventuelle
forutsetninger/føringer fra departementet.
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.
§ 23. Ikrafttredelse
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige eieres øverste politiske organ.
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Eier
Andebu kommune
Bamble kommune
Buskerud fylkeskommune
Bø kommune
Drangedal kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fyresdal kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hjartdal kommune
Hof kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Kongsberg kommune
Kragerø kommune
Kviteseid kommune
Lardal kommune
Larvik kommune
Modum kommune
Nes kommune
Nissedal kommune
Nome kommune
Nore og Uvdal kommune
Nøtterøy kommune
Porsgrunn kommune
Re kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Sauherad kommune
Seljord kommune
Siljan kommune
Skien kommune
Stokke kommune
Svelvik kommune
Telemark fylkeskommune
Tinn kommune
Tjøme kommune
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vinje kommune
Ål kommune

2016 tilskudd andel garantisum 2017 tilskudd
andel garantisum 2018 tilskudd
andel garantisum
364018
1,47
1514669
0 0,00
0
0 0,00
0,00
671111
2,71
2792471
670275 2,52
2520543
670275 2,52
4284923
1194046
4,82
4968386
1270126 4,78
4776257
1270126 4,78
8119636
374308
1,51
1557484
391604 1,47
1472610
391604 1,47
2503437
324243
1,31
1349164
325383 1,22
1223591
325383 1,22
2080104
271748
1,10
1130734
276956 1,04
1041483
276956 1,04
1770521
219119
0,89
911747
222194 0,84
835551
222194 0,84
1420437
232276
0,94
966494
230585 0,87
867106
230585 0,87
1474080
337028
1,36
1402364
340279 1,28
1279604
340279 1,28
2175327
255723
1,03
1064056
267621 1,01
1006380
267621 1,01
1710845
239193
0,97
995273
240358 0,90
903857
240358 0,90
1536557
288954
1,17
1202329
292593 1,10
1100285
292593 1,10
1870484
334499
1,35
1391838
337549 1,27
1269339
337549 1,27
2157877
388140
1,57
1615038
414048 1,56
1557011
414048 1,56
2646918
547535
2,21
2278273
568526 2,14
2137921
568526 2,14
3634466
1018767
4,12
4239055
1066691 4,01
4011250
1066691 4,01
6819125
991744
4,01
4126613
1063195 4,00
3998103
1063195 4,00
6796775
564720
2,28
2349781
564453 2,12
2122602
564453 2,12
3608424
270568
1,09
1125823
268498 1,01
1009675
268498 1,01
1716447
266520
1,08
1108980
269374 1,01
1012969
269374 1,01
1722048
1528561
6,18
6360292
1575557 5,92
5924819
1575557 5,92 10072192
657297
2,66
2734991
661338 2,49
2486934
661338 2,49
4227787
301099
1,22
1252862
301321 1,13
1133107
301321 1,13
1926282
232445
0,94
967197
234629 0,88
882313
234629 0,88
1499933
405852
1,64
1688736
406196 1,53
1527483
406196 1,53
2596721
269555
1,09
1121610
271868 1,02
1022347
271868 1,02
1737990
870292
3,52
3621257
899278 3,38
3381701
899278 3,38
5748891
1327407
5,36
5523296
1335032 5,02
5020335
1335032 5,02
8534569
479735
1,94
1996161
501466 1,89
1885742
501466 1,89
3205761
1115625
4,51
4642078
1147950 4,32
4316822
1147950 4,32
7338597
232445
0,94
967197
233315 0,88
877371
233315 0,88
1491531
466240
1,88
1940008
499309 1,88
1877631
499309 1,88
3191973
0
0,00
0
2096400 7,88
7883429
2096400 7,88 13401829
330282
1,33
1374292
332191 1,25
1249190
332191 1,25
2123622
285412
1,15
1187590
286797 1,08
1078488
286797 1,08
1833429
266857
1,08
1110381
264690 1,00
995354
264690 1,00
1692102
1873636
7,57
7796137
1882141 7,08
7077716
1882141 7,08 12032116
576075
2,33
2397028
0 0,00
0
0 0,00
0
404334
1,63
1682419
408555 1,54
1536354
408555 1,54
2611802
893790
3,61
3719029
912480 3,43
3431343
912480 3,43
5833283
388309
1,57
1615741
386178 1,45
1452207
386178 1,45
2468752
343607
1,39
1429737
353523 1,33
1329408
353523 1,33
2259994
263145
1,06
1094939
261690 0,98
984076
261690 0,98
1672928
1434133
5,79
5967379
1603920 6,03
6031477
1603920 6,03 10253511
308184
1,24
1282344
311600 1,17
1171759
311600 1,17
1991990
343270
1,38
1421400
344761 1,29
1290000
344761 1,29
2193000
24751847 100,00 103000000
26592490 100 99993541
26592490 100 170000000
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SANDEFJORD KOMMUNE
Saksfremstilling
Tilgangskode: Paragraf:
Arkivsak nr
16/4727
Saksbehandler: Stein Rismyhr

Samfunnssikkerhet og beredskap
Saksnr
06/2016

Utvalg
Formannskapet Sandefjord
Kommunestyret Sandefjord

Møtedato
25.10.2016

Prosjektleders innstilling:
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 - Rapport ROS-analyse
Vedlegg 3 - ROS skjema
Vedlegg 4 - Administrativ beredskapsplan for samfunnsikkerhet og beredskap

Bakgrunn for saken

Fellesnemda behandlet den 11.10.16 sak 111/2016 Samfunnssikkerhet og beredskap, med
følgende 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.

Saksframstilling

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.
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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 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 kommunalområder 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 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. 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 ble det definert 15 uønskede hendelser. 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 og private 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 Fylkesmann.
ROS-analysen er preget av prosessen med kommunesammenslåing. Organisasjonen er ikke ferdig
utviklet og mange roller er ikke formet eller besatt. Kontinuerlig beredskapsarbeid gjennom høsten
og kommunens første «leveår» vil høyne presisjonsnivået.
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.
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 gjennomføre
øvelser 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.

39

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

Prosjektleders vurderinger

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
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.
Rapporten helhetlig ROS-analyse og administrativ beredskapsplan ble sendt til de aktørene som
bistod med analysen og til samarbeidsaktører. Prosjektet ba om innspill og kommentarer innen
09.10.2016. En av samarbeidsaktørene kom med konstruktive innspill som er innarbeidet i
dokumentene. Dette medførte mindre tekstlige rettinger uten at hensikt/forutsetningen i opprinnelig
plan er endret. I tillegg fremkom en viktig presisering vedrørende kriseledelsens myndighet
(Administrativ beredskapsplan side 12). Teksten er nå til «Kriseleder gis økonomisk fullmakt …». I
forrige versjon stod det: «Rådmannen gis økonomisk fullmakt …». Det er også presisert at
beredskapsrådet skal ha møte minst en gang i året (side 13).
Frem til 1.1.2017 skal operativ plan innarbeides i CIM, det 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.

Gudrun Haabeth Grindaker
Prosjektleder

Thor Henry Thorød
Saksbehandler
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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.

43

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE | SAMMENDRAG OG ANBEFALING | 3

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.

Forsyning av energi

Forsyning av drivstoff

Tilgang til elektronisk kommunikasjon

Forsyning av vann og avløpshåndtering

Fremkommelighet for personer og gods

Oppfølging av særlig sårbare grupper

Nødvendig helse og omsorgstjenester

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Nød og redningstjeneste

11. Kommunens kriseledelse og krisehåndtering

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

4.

Stor ulykke

X

X

X
X

49

X

Behov for evakuering

Ivaretagelse av behov for husly og varme
2.

1.

Behov for befolkningsvarsel

Forsyning av mat og medisiner
1.

UØNSKEDE HENDELSER

KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER SOM BLIR BERØRT

X
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5.

Smitte/pandemi

X

X

X

6.

Næringsmidler

X

X

X

7.

Elektrisitetsforsyning

X

X

8.

Telefoni og ekom

X

9.

Bygninger og
konstruksjoner

X

X

X

X

X

X

10. A: Vannforsyning

X

10. B: Avløp

X

11. Skogbrann

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

15. Vold og seksuelle
overgrep mot barn

X

X
X

13. Pågående livstruende
vold
14. Mediehåndtering

X

X

X

12. Brann og eksplosjon

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.

50

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE | SÅRBARHETSVURDERING | 10

UØNSKEDE HENDELSER

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Ekstremvær

3.

Forurensning

O

4.

Stor ulykke

X

5.

Smitte/pandemi

O

X

6.

Næringsmidler

X

O

7.

Elektrisitetsforsyning

8.

Telefoni og ekom

9.

Bygninger og
konstruksjoner

X

X

X

14. Mediehåndtering

10. Avløp

X

13. Pågående livstruende vold

10. Vannforsyning

X

12. Brann og eksplosjoner

9.

X

Skred/ras

11. Skogbrann

8.

Bygninger og konstruksjoner

7.

Telefoni og ekom

6.
X

1.

O

Elektrisitetsforsyning

Smitte/pandemi
5.

X

Næringsmidler

Stor ulykke
4.

X

Forurensning

Ekstremvær
2.

O

3.

Skred/ras
1.

UØNSKEDE HENDELSER

X

X

O

X

X

X

O

X

X

O

X

10. A: Vannforsyning

X

10. B: Avløp

X

X

O

X

O

O

11. Skogbrann

X

X

X

12. Brann og eksplosjon

X

X

X

13. Pågående livstruende
vold

X

14. Mediehåndtering

X
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X

O

O

O

O
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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 kvikkleirefaresone. 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.
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KONSEKVENS FOR LIV OG
HELSE - DØDSFALL

SANNSYNLIGHET

Ingen døde

E:
1 gang pr
10 år eller
oftere.
D:
1 gang per
10-50 år

3-5 døde

(8)

(7)

6-10 døde

> 10 døde

(10B)(15)

(2)(3)(6)(14)

C:
1 gang per
50-100 år
B:
1 gang per
100-1000
år
A:
Sjeldnere
enn hvert
1000 år

1-2 døde

(5)(9)(13)

(11)

(12)

(1)(4)

(10A)

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

SANNSYNLIGHET

E:
1 gang pr 10
år eller oftere.
D:
1 gang per
10-50 år
C:
1 gang per
50-100 år

1-2
(10B)

3-5

(14)

6-20

20-100
(15)

> 100

(2)(3)(8)

(7)(13)

(5)(6)(9)

(4)(12)

(1)

(11)

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 15 bety:

Varighet

Antall berørte
< 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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SANNSYNLIGHET

KONSEKVENS MANGLENDE DEKNING AV
GRUNNLEGGENDE BEHOV
Kategor
i
E

Verdi:

1

2

1 gang pr 10 år eller
oftere.

(10B)

D

1 gang per 10-50 år

(2)(3)(5)(6)(9)(14)

C

1 gang per 50-100 år

(4)(11)(12)

B

1 gang per 100-1000
år

A

Sjeldnere enn hvert
1000 år

3

4

5

(15)

(7)(8)(13
)
(1)

(10A)

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
1
2
3
4

Kategori

Verdi

E

1 gang pr 10
år eller oftere.

(10B)

(15)

D

1 gang per
10-50 år

(9)(13)(14)

(6)

C

1 gang per
50-100 år

B

1 gang per
100-1000 år

A

Sjeldnere enn
hvert 1000 år

5

(2)(3)

(5)(7)(8)

(1)(11)(12)

(4)

(10A)

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.

SANNSYNLIGHET

KONSEKVENS NATUR OG MILJØ - SKADE PÅ
NATURMILJØ
Kategori

Verdi

1

E

1 gang pr 10 år eller
oftere.

(10B)

D

2

3

(4)

(11)

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

C

1 gang per 50-100 år

(1)

B

1 gang per 100-1000 år

(10A)

A

Sjeldnere enn hvert
1000 år

57

4

5

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE | KONSEKVENSVURDERINGER | 17

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.

SANNSYNLIGHET

KONSEKVENS NATUR OG MILJØ - SKADE
PÅ KULTURMILJØ
Kategori
E

Verdi
1 gang pr
10 år eller
oftere.

1

D

1 gang per
10-50 år
1 gang per
50-100 år

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

B

1 gang per
100-1000
år

(10A)

A

Sjeldnere
enn hvert
1000 år

C

2

3

4

5

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

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.).

SANNSYNLIGHET

KONSEKVENS ØKONOMISKE TAP
Kategori
E

Verdi
1 gang pr 10 år
eller oftere.

< 100 mill. kr.
(10B)(15)

100-500 mill. kr.

0,5-2 mrd.kr.

2-5 mrd.kr.

D

1 gang per 1050 år

(2)(3)(6)(13)(14)

(5)

(8)(9)

(7)

C

1 gang per 50100 år

(1)(11)(12)

(4)

B

1 gang per
100-1000 år

A

Sjeldnere enn
hvert 1000 år

(10A)
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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.
Risikoreduserende tiltak

Hendelse
1.

Skred/ras

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2.

Ekstremvær

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.

Forurensning

11.
1.
2.
3.

4.

Utarbeide risikokart for den nye kommunen.
Vurdere om det er behov for å lage eller revidere retningslinjer for
behandling av søknad om gravetillatelse i risikoområder.
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.
Tiltakskort for varsling av kommunalområder.
Etablere rutiner for å melde oppdatering kontaktinformasjon til
FM.
Tiltakskort for evakueringssenter og pårørendesenter.
Tiltakskort oversikt stengte veier og omkjøringsveier.
Revidere beredskapsplan for vannforsyning og nødvann slik at den
gjelder for hele nye Sandefjord.
Plan for krisekommunikasjon og tiltakskort for
befolkningsvarsling.
Befolkningsvarsling via CIM.
Lage egen flomplan og kartlegge flomveier for nye Sandefjord.
I reguleringsplaner og godkjenning av byggeplaner skal det tas
hensyn til stormflo.
Vurdere tiltak for å sikre veiforbindelsen til Østerøya og Vesterøya.
Tiltakskort ved flomvarsel eller varsel om ekstremvær.
Etablere rutiner for å melde oppdatering kontaktinformasjon til
FM.
Tiltakskort for evakueringssenter og pårørendesenter.
Tiltakskort oversikt stengte veier og omkjøringsveier.
Revidere beredskapsplan for vannforsyning og nødvann slik at den
gjelder for hele nye Sandefjord.
Plan for krisekommunikasjon og tiltakskort for
befolkningsvarsling.
Befolkningsvarsling via CIM.
Øvelse, både «table-top» og realistisk praktisk øvelse, der
kommunens kriseledelse, brann- og havnevesen øver sammen.
IUA og bedrift trener sammen.
Ha fokus på miljø og sikkerhet i dialogen kommunen har med
bedrifter. Involvere næringslivet i kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap.
Lage en plan for hvordan innbyggerne skal informeres.
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4.

Stor ulykke

1.

2.
3.

5.

Smitte/pandemi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

6.

Næringsmidler

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Elektrisitetsforsyning

5.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

8.

Telefoni og ekom

13.
1.

Kommunen skal være en pådriver til å tenke sikkerhet i møte med
arrangører som samler mange mennesker, overfor ferjeselskaper,
busselskaper og så videre.
Utarbeide tiltakskort evakueringssenter og pårørendesenter.
Utarbeide tiltakskort for å håndtere informasjon og
krisekommunikasjonen.
Revidere smittevern- og pandemiplan (en plan for den nye
kommunen).
Utarbeide kontinuitetsplan for all kommunalsområder som skal
brukes ved stort og samtidig fravær for personell.
Øke kompetansen om smittevern og planverket.
Ha en plan for lokal innsats som skal redusere risikoen for utbrudd
av resistente bakterier.
Øve på samhandling og informasjon til innbyggerne.
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.
Iverksette tiltak i henhold til planer slik som vaksinering, isolering,
sanering, osv.
Sammen med mattilsynet vurdere hva kommunen kan bidra med
for å øke kompetansen og redusere risikoen for matsmitte i
matvarehandelen, restaurant- og hotellbransjen.
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.
Øke kunnskapen om smitte fra dyr.
Revidere beredskapsplaner for vannforsyning slik at det blir ett
planverk for den nye kommunen.
Gjennomgå prosedyre for reparasjon av vannledningsbrudd.
Utvide Gemini befolkningsvarsel slik at det når hele den nye
kommunen.
Informasjon for å redusere unødvendig frykt og uro.
Oppgradere oversikt over nødaggregater (stasjonære og mobile),
lokalisering, kvalitet, kapasitet (tid/pr tank).
Plan for vedlikehold og testing av nødstrøms-aggregater.
Gjennomgang av behovet som følge av strukturelle endringer i
kommunesammenslåingen (ekom, fibernettverk, omdisponering av
lokaler).
Øvelse der en også tester konsekvensene av at strømmen er borte
og nødstrøm starter (ikke bare teste at nødstrøm virker).
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).
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.
Lage en beredskapsplan for vannforsyning for hele den nye
kommunen.
Gjennomføre øvelse.
Tiltak som er ført opp ved bortfall av telefoni og ekom vil også
være aktuelle her.
Lage en plan for å utvide mulighetene for å etablere nødstrøm for å
sikre liv og helse, og kommunens evne til å håndtere krise.
Lage en plan sammen med frivillige organisasjoner for å hjelpe
mennesker som blir sårbar som følge av hendelsen.
Lage en informasjons- og kommunikasjonsplan for å kunne
håndtere informasjonsbehovet og formidle hjelpebehov.
Inngå avtaler med firma som leier ut nødstrømsaggregater.
Forebyggende tiltak som er ført på bortfall av strøm vil også være
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9.

Bygninger og
konstruksjoner

1.
2.
3.
4.
5.

10.

1.

10.

A:
Vannforsyning
B: Avløp

11.

Skogbrann

12.

Brann og
eksplosjon

13.

Pågående
livstruende vold

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
1.

2.

3.

4.

14.

Mediehåndtering

1.
2.
3.

aktuelle her
Oversikt og vurdering av antall radioer i nødnett
Øve i bruk av nødnett
Vurdere om satellitt-telefon er aktuelt å anskaffe.
Avklare med NRK om rollen de har hatt i kriser og katastrofer blir
endret når FM-båndet slukkes.
Lage en konsekvensanalyse med ROS i de ulike tjenesteområdene
for denne hendelsen.
Utarbeide en plan for informasjon til innbyggerne når internett og
mobiltelefoni ikke fungerer.
Utarbeide informasjonsmateriell som forklarer hvordan
innbyggerne skal forholde seg i en slik situasjon.
Avklare hvordan frivillige kan bistå kommunen med informasjon
og varsling av innbyggere (Røde Kors, Sanitetsforeninger, Norsk
Radio Relæ Liga (Radioamatører).
Oversikt over kommunens bygninger med kritisk snølast
Oversikt over områder med dårlig byggegrunn.
Oversikt over område med rasfare (risikokart)
Rutiner for varsling av bygningseiere ved store snømengder.
Vurdere å øke brannvesenets håndteringsevne med sammenraste
bygninger.
Beredskapsplan for vannforsyning revideres til en plan for nye
Sandefjord..
Lage en plan for fornying («avskriving» av utstyr).
Revidere vedlikeholdsplaner.
Plan for kontroll av vannet i fjorden og vassdrag som får urenset
avløp.
Plan for å varsle befolkningen..
Bedre samarbeidsavtaler om skogbrannberedskap
Anskaffe mer utstyr som er egnet i skog/mark
Forbud mot skogsdrift i tørre perioder
Hyppigere flyovervåking i tørre perioder
Bedre beredskapsplaner
Tiltakskort ved stor skogbrannfare
Befolkningsvarsling- områdevarsling.
Tiltakskort opprette evakueringssenter
Videreføre samarbeidet med brannvesen og bedrift.
Felles øvelser
Sjekke ut hvilke brannverntiltak som minimum skal gjennomføres
ved utleie av skolebygg.
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.
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.
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.
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.
Arbeide målrettet for å ha en god relasjon til media.
Avklare med politiet hvem som informere om hva/samordnet
informasjon.
Sikre informasjon som kommer inn til kriseledelsen, f eks ved
liason.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

15.

Vold og seksuelle
overgrep mot
barn

1.
2.
3.
4.
5.

Utarbeide en sjekkliste (tiltakskort) som benyttes når det haster
med å gå ut med viktig informasjon.
Utarbeide en alternativ hjemmeside/facebook som egner seg bedre
i en alvorlig krise (kriseweb).
Øve på håndtering av en informasjonskrise som innbefatter bruk av
sosiale medier.
Kompetanse på å håndtere kommunikasjonskanaler eksternt og
internt.
Ha fokus på mennesker, miljø/omgivelser, materielle verdier og
marked/økonomi (4 M) i det forebyggende informasjonsarbeidet.
Dersom en informasjonskrise ikke er en følge av en hendelse som
kriseledelsen allerede håndterer, bør det vurderes å samle
kriseledelsen.
Dersom informasjonskrisen er en følgehendelse bør det vurderes å
styrke kriseledelsen.
Utarbeide en plan/tiltakskort for å ta tilbake kontroll i en
informasjonskrise.
Ved utarbeidelse av talepunkter skal en ha fokus på mennesker,
miljø/omgivelser, materielle verdier og marked/økonomi (4 M).
Beredskapsplan i barnehagen.
Lage beredskapsplan for vold i nære relasjoner. Beskrive
ansvarsforholdet mellom stat og kommune.
Sjekke at alle skoler har egen plan for beredskap.
Beredskapsplaner med tiltakskort legges i CIM.
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 ROSanalyse) 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 elbiler 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» for en kort periode for eksempel
1-2 døgn og at innbyggerne der blir isolert. Hjemmetjenestekontorene i Kilen kan ikke benyttes
og det blir ufremkommelig for 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.
2.
3.
4.

Arbeide målrettet for å ha en god relasjon til media.
Avklare med politiet hvem som informere om hva/samordnet informasjon.
Sikre informasjon som kommer inn til kriseledelsen, f eks ved liason.
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/2011-08-22894?q=forskrift beredskap
Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/temaveiledere/veileder-forskrift-kommunalberedskapsplikt.pdf
Veileder til helhetlig ROS i kommunen https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-ogberedskap/veileder/veileder-til-helhetlig-ros-i-kommunen/
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INNLEDNING
Administrativ plan beskriver 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
Kommunens overordnede plan for samfunnssikkerhet og beredskap består av administrativ plan og
operativ plan. Sammen skal de 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.

Den operative planen lages og vedlikeholdes i CIM (krisehåndteringsprogram). I denne planen er det
oversikt over ressurser, varslingslister, evakueringsplan og plan for opprettelse av pårørendesenter.
Krisehåndtering sikres ved å benytte tiltakskort og maler for møter og kommunikasjon. Denne planen blir
oppdatert kontinuerlig.
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
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verne kulturelle verdier

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. Innbyggere som kjenner sitt lokalmiljø vet kanskje om
hjelpebehov hos naboer og kan selv være til hjelp 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.
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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.
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.
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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
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
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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.
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.) Med tilsiktede hendelser mener vi her tilsiktede uønskede
handlinger som sabotasje, spionasje, terrorhandlinger, hevngjerninger og tyverier (f eks datatyveri).
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.
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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
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).

1

Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? S. 72, T Skarheim og S Storbekk, KS 2015.
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Varsle Fylkesmann når det er relevant.
Leder for operativ krisestab
(dersom ikke opprettet ligger
disse oppgavene til kriseleder)

Opprette kommunikasjon med de ulike innsatsgruppene for å sikre at
nødvendig informasjon formidles korrekt begge veier.
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
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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.

Linjeledelsens ansvar
Sandefjord kommune er organisert med 4 administrative ledernivåer.





Rådmann
Kommunalsjefer
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 liaison. 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:
Kriseledelsen skal sikre, redde,
 Søke å avgrense skader,
evakuere, informere, normalisere
 og bringe krisen til opphør med tilgjengelige midler;
og evaluere
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.

115

ADMINISTRATIV BEREDSKAPSPLAN | BEREDSKAPSORGANISASJON | 12










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.
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
Kriseleder gis 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.
Psykososialt kriseteam
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Oppgaven til kriseteamet er å sikre alle som bor og oppholder seg i kommunen 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
beredskapsnettverk.

Beredskapsnettverket samles 2-4 ganger i året. Rådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap 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. Beredskapsrådet har møte minst en gang i året. 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 inviteres alle som er engasjert i samfunnssikkerhet og beredskap (næringslivet, frivillige
foreninger, offentlige etater og andre) til et relevant tema. Formålet med et slikt beredskapsforum 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 der han/hun gis anledning til å få fortelle hva
som er 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.
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
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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.
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
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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 samfunnssikkerhet 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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SANDEFJORD KOMMUNE
Saksfremstilling
Tilgangskode: Paragraf:
Arkivsak nr
16/4724
Saksbehandler: Torunn Årset

Samarbeidsavtale om overordnet vakt i brannvesenet for Larvik og Sandefjord
kommune
Saksnr
07/2016

Utvalg
Formannskapet Sandefjord
Kommunestyret Sandefjord

Møtedato
25.10.2016

Prosjektleders innstilling:
1. Samarbeidsavtale om felles overordnet vakt mellom Larvik og Sandefjord kommune vedtas.
2. Prosjektleder gis fullmakt til å signere samarbeidsavtalen.
Vedlegg:
Vedlegg - Samarbeidsavtale om overordnet vakt for Larvik og Sandefjord

Dokumenter i saksmappen

- Notat fra brannsjefene i Larvik og Sandefjord og Leif-Erik Steen
- Sak 205-09 i Formannskapet i Sandefjord (08.12.09) om felles overordnet vakt for Larvik og
Sandefjord kommune.

Sammendrag

Som følge av utredninger om brannsamarbeid i Vestfold, sak om effektivisering i Sandefjord
kommune(0710) og ønske om økt samarbeid fra fylkesmannen og 12 – K (nå KIV), ble avtale om
felles overordnet vakt i brannvesenet for Larvik og Sandefjord kommune inngått fra 01.01.10.
Nåværende avtale omfatter også Stokke kommune og deler av Andebu kommune.

Bakgrunn

I 2008 ble det gjennomført en større utredning i Vestfold om utvidet brannsamarbeid.
Prosjektrapporten ble behandlet av formannskapet i Sandefjord (sak 51/09) den 15.04.09.
Formannskapet sluttet seg til konklusjonene i prosjektrapporten som anbefalte ikke å etablere et
felles brannvesen i Vestfold foreløpig. Gruppen anbefalte at det i første omgang skulle etableres et
utvidet og forpliktende avtalebasert samarbeid om brann- og redningstjenestene i regionen. Det
gjaldt sideforflytting, utalarmering av nærmeste enhet, felles bruk av materiell og utsyr og
forebyggende/feiing.
Videre anbefalte prosjektgruppen at brannsjefene også skulle vurdere om det burde inngås avtaler
på andre områder, f.eks. om
·
·

Felles overordnet vakt for hele eller deler av regionen
Felles hjemmevaktordning
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·

Midlertidig «utlån» av mannskaper

Samarbeidsavtaler og bistandsavtaler er etablert mellom alle brannvesen i Vestfold og fungerer bra.
På bakgrunn av prosjektgruppens anbefalinger ble det også fra 1. januar 2010 inngått
samarbeidsavtale om felles overordnet vakt for Larvik og Sandefjord kommune.
Da det nå etableres en ny kommune, må avtale mellom kommunene om felles overordnet vakt
vedtas på nytt.

Saksfremstilling

I følge «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen» § 5-6 skal kommuner eller
brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere ha en dreiende overordnet vakt.
Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. Overordnet vakt skal kunne lede samtidig
innsats på flere skadesteder, og flere kommuner kan ha felles overordnet vakt.
Samarbeidsavtalen om felles overordnet vakt for Larvik og Sandefjord kommune har fungert i snart
6 år. De tre lederstillingene i begge brannvesenene (brannsjef, leder beredskap og leder
forebyggende) inngår i en rullerende seksdelt vaktordning.
Samarbeidsavtalen som foreslås gir uendret kostnadsbilde for den nye kommunen.

Prosjektleders vurderinger

Avtale om felles overordnet vakt mellom Larvik og Sandefjord kommune(0710) er i tråd med de
forutsetninger om effektivisering som tidligere er vedtatt. Avtalen følger også opp prosjektgruppens
anbefaling i saken om utvidet brannsamarbeid i Vestfold, og er i tråd med fylkesmannens og 12-K`s
anbefalinger om tettere brannsamarbeid i Vestfold.
Erfaringene etter 6 år med felles overordnet vakt er entydig positive. Samarbeidet har ført til at
brannvesenene har fått mer samkjørte rutiner, og fungerer tilnærmet som ett brannvesen på
utrykninger. Overordnet vakt har til en hver tid kommando over tre utrykningsstyrker (Larvik,
Sandefjord og Stokke), noe som samlet sett gir en bedre beredskap og utnyttelse av ressursene i
hele brannvernregionen. Sikkerheten for befolkningen har også økt fordi det ved større hendelser,
og på tider av året hvor det er vanskelig å få tak i frimannskaper, kommer flere enheter på
skadestedet raskere. Samarbeidet ble ved avtaleinngåelsen estimert til å gi økonomiske
besparelser i begge kommuner på. ca. 300.000 kroner i året. I tillegg til reduserte lønnsutgifter til
drift av vaktordningen, reduseres kostnader til innkalling av frimannskaper. Tidligere, på hendelser
hvor det var behov for bistand, ble det kalt inn frimannskaper i begge kommuner. I de fleste tilfeller
blir det nå kun kalt inn frimannskap i en av kommunene for å dekke beredskapen i den byen som
blir tømt for brannmannskap.
Prosjektleder anbefaler derfor at avtalen videreføres ved at det inngås ny tilsvarende avtale for den
nye kommunen.

Gudrun Haabeth Grindaker
Prosjektleder
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Samarbeidsavtale om overordnet vakt
for Larvik kommune og Sandefjord kommune.

0 Bakgrunn og formål.
Kommunene er i henhold til
• Lov av 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og
om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) (sist endret 19.
juni 2015)
• Forskrift av 26. juni 2002 om organisering og dimensjonering av brannvesen (sist
endret 24. august 2015)
•

Forskrift av 17. desember 2015 om brannforebygging

pålagt å ha et brannvesen for å gjennomføre oppgaver av forebyggende og kontrollerende art,
ha en innsatsstyrke ved brann- og ulykkessituasjoner, samt å sikre at brannvesenet er utstyrt,
organisert og bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de
oppgavene de er tillagt.
Denne avtalen har som formål å ivareta krav i lov og forskrift på en kostnadseffektiv måte ved
å ha felles overordnet vakt i kommunene.
1 Organisering
1.1

De tre lederstillingene i brannvesenet (brannsjef, leder beredskap og leder
forebyggende) skal inngå i en seksdelt vaktordning.

1.2

Ved kortvarig sykdom/fravær må de andre personene fra egen kommune i
vaktordningen dekke fraværet.

1.3

Hver av kommunene har ansvar for at de som inngår i vaktturnusen tilfredsstiller
forskriftenes krav til opplæring og utdannelse.

1.4

Dersom det i kortere eller lengre perioder er behov for å benytte personer uten
forskriftsmessig opplæring i vaktordningen, skal dispensasjon søkes Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap før de settes inn vaktturnusen. Dette kan f.eks skje
ved endringer i organisering, langtidsfravær og lignende.

2 Oppgaver
2.1

Overordnet vakt dekker de områder Larvik kommune og Sandefjord kommune har
beredskaps- og slokkeansvar for.

126

3 Myndighet
3.1

Brannfaglig myndighet skal utøves i henhold til lov og forskrift samt delegert
myndighet til politiske utvalg og til brannsjefen i Larvik og Sandefjord. Overordnet
vakt har brannsjefens myndighet inntil eventuelt brannsjefen i den skadelidte
kommune velger å overta ansvaret.

4 Kostnadsfordeling
4.1

Larvik og Sandefjord kommune stiller til en hver tid 3 kvalifiserte personer til
disposisjon for å dekke felles overordnet vakt.

4.2

Ved sykdom/fravær hos overbefalet, dekker egen kommune kostnadene til
oppdekking.

4.3

Larvik og Sandefjord kommune dekker selv lønnsutgiftene for sine ansatte som inngår
overordnet vakt.

5 Varighet
5.1

Avtalen trår i kraft fra 1. januar 2017 og gjelder inntil den sies opp av en av partene
med 1 års varsel.

6 Gyldighet
6.1

For at denne avtale skal være gyldig, må den være vedtatt av kommunestyret i
Sandefjord. Avtalen er tidligere behandlet i Larvik kommune. Avtalen trenger ikke ny
godkjenning av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Direktoratet blir
orientert om at avtalen nå gjelder for nye Sandefjord kommune.

6.2

Avtalen er vedtatt i kommunestyret i Sandefjord den ……………………

6.3

Avtalen er utstedt i to eksemplarer hvorav partene beholder en hver.

Sandefjord,……..

………………………………………
Arve Stokkan
brannsjef
Larvik kommune

……………………………………
Gudrun Haabeth Grindaker
prosjektleder
Sandefjord kommune
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SANDEFJORD KOMMUNE
Saksfremstilling
Tilgangskode: Paragraf:
Arkivsak nr
16/4739
Saksbehandler: Torunn Årset

Ny forskrift for vilkårsparkering - konsekvenser for drift og publikum
Saksnr
08/2016

Utvalg
Formannskapet Sandefjord
Kommunestyret Sandefjord

Møtedato
25.10.2016

Prosjektleders innstilling:
1. Kommunen innfører avgiftsfritak etter §34 i ny forskrift for vilkårsparkering for elbil og
hydrogendrevne kjøretøyer på offentlige kommunale avgiftsplasser for parkering. Avgift skal
vurderes på nytt ved fremleggelse av egen sak om parkeringsstrategi for nye Sandefjord
kommune i 2017.
2. Elbil fritas strømkostnader ved lading på offentlige p- plasser med lademulighet.
Brukerbetaling for strøm vurderes på nytt ved fremleggelse av egen sak om parkeringsstrategi
for nye Sandefjord kommune i 2017.
3. Det innføres maks. p- tid på 3 timer for elbiler på alle offentlige p- plasser med lademulighet.
4. Investeringer tilknyttet parkeringsløsningen vedtas. Investeringsutgiftene dekkes inn ved å
heve takstene på forslåtte avgiftsplasser. Satsene endres fra kr. 17,- til kr. 20,- pr. time på
utvalgte parkeringsplasser.

Dokumenter i saksmappen

Kommunestyret i Stokke (23/2016) – Gjennomføring av parkeringsplan for Stokke sentrum
Formannskapet i Sandefjord (71/2016) – Brukervennlig parkeringsordning
Lov om trafikk (vegtrafikkloven) § 8 PARKERING
Forskrift om vilkårsparkering for allmenheten og håndheving av private parkeringreguleringer
(parkeringsforskriften)

Bakgrunn

Ny forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer
(parkeringsforskriften) ble vedtatt ved kgl res 18.mars 2016. Denne trer i kraft fra 1.1.2017.
Forskriften inneholder bestemmelser som får konsekvenser for kommunens parkeringsvirksomhet
når det gjelder følgende:
·
·
·
·
·
·
·

Skiltplan og registreringsplikt
Betalingsordningen og krav om universell utforming
Kontrollsanksjoner
Klageordning
Tilrettelegging for lading av EL-biler
Tilrettelegging for funksjonshemmede
Avgiftsfritak for el-biler/ hydrogenbiler
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·

Avgiftsøkning for biler med fossilt brennstoff

Forskriften inneholder bestemmelser som påvirker kommunens utgifter og inntekter på
parkeringsområdet, og kommunestyret inviteres til å ta stilling til reglene for avgiftsfritak.
Kommunene har ulik parkeringssituasjon i dag. Sandefjord kommune er den eneste kommunen
hvor parkeringsplasser er avgiftsbelagt. Det innføres tidsbegrenset parkering på utvalgte
parkeringsplasser i Stokke sentrum fra 1.1.2017 i tråd med parkeringsplan vedtatt april 2016.
Skiltplan og registreringsplikt
Før kommunen kan tilby vilkårsparkering på det enkelte parkeringsområde, skal skiltplan og
tilleggsinformasjon for dette området være registrert i sentralt elektronisk register og området skiltet
i tråd med planen. Vegdirektoratet er ansvarlig for å opprette registeret og Statens vegvesen er
tilsynsmyndighet. Publikum får via registeret innsyn i planer og vedtak. Kommunen er ansvarlig for
å utarbeide og registrere skiltplan. Planen skal inneholde kart, antall plasser, plassering av automat
og skilt. Planer for såkalt kantsteinsparkering er også underlagt de samme registeringskravene.
Kommunen må selv bære kostnadene for utarbeidelse av planer og registrering.
Nye planer og registreringer må foretas for å drive vilkårsparkering. Dette må være utført innen
31.12.2016. Vegdirektoratet fastsetter gebyr i forskriftsform for dekning av kostnader med tilsyn av
virksomheten som tilbyr vilkårsparkering.
Kostnad for registrering og gebyr er anslått til ca kr 25’ pr år. Interne kostnader til registrering er
beregnet til 600 timeverk i 2017. I 2017 vil også kostnader til omskilting og tilleggsskilting utgjøre ca
kr 45’.
Betalingsordningen og krav om universell utforming
Forskriften fastsetter at det skal kunne betales både forskudds -og etterskuddsvis. Muligheter for
etterskuddsvis betaling er utredet i tråd med tidligere vedtak i formannskapet i Sandefjord kommune
(71/2016), og vil bli innført snarest mulig etter 01.01.17.
Forskriften tilsier at det skal tilbys en betalingsløsning som ikke forutsetter bruk av automat eller
annen fysisk innretning på parkeringsstedet, men at denne skal være universelt utformet.
Sandefjord kommune har startet arbeidet med å gjennomføre mobilbetaling, og dette planlegges
innført like etter 1.1.2017. Mobilparkering vil da innføres på samtlige avgiftsplasser med
parkeringsautomater. Ved etterskuddsbetaling med bruk av mobiltelefon, vil alle utgiftene i
forbindelse med transaksjonen bli belastet kommunen. Utgifter til korttransaksjoner er estimert til kr
60’ pr år. For at automatene skal kunne håndtere etterskuddsvis betaling må disse
omprogrammeres. Dette er kostnadsberegnet til kr 200’ i 2017. Etterskuddsvis betaling vil kunne gi
noe lavere inntekter, og nivået på dette vil bli vurdert i budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020.
Alle automater skal tilfredsstille kravene til universell utforming innen 1.1.2021. Dette innebærer
utskifting av 31 automater. Kostnaden er beregnet til kr 3 100’ samlet for årene 2019 og 2020.
Kontrollsanksjoner
Det vil bli innført 3 nivåer for sanksjoner. Gebyret vil være på kr 300,- 600,- og 900,- etter
alvorlighetsgrad for overtredelse. Satsene reguleres hvert 5. år i takt med endringer i
konsumprisindeksen. Satsene i dag er kr. 300,- for tilleggsavgift og kr. 500,- i p-gebyr.
Gebyrøkningen vil kunne gi noe høyere inntekter, men dette er foreløpig ikke hensyntatt
budsjettmessig.
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Klageordning
Det opprettes en egen parkeringsklagenemnd som håndteres av Vegdirektoratet. Klageadgangen
blir enklere for publikum da det ikke lenger vil være rettssystemet som håndterer disse. Kostnadene
for etablering og drift av nemnda skal dekkes ved at en andel av sanksjonsgebyret avsettes til
dette.
Forutsatt samme antall ileggelser som i 2015 vil utgifter tilknyttet klageordningen kunne gi en årlig
utgift på kr 80’ pr år for kommunen.
Tilrettelegging for lading av EL-biler
Det skal tilbys lademulighet på et tilstrekkelig antall parkeringsplasser, og det skal til enhver tid
være ledig lademulighet for EL-biler.
Det er tatt inn i bestemmelsene at kommunen ikke plikter å ha mer enn 6 % av plassene tilrettelagt
for lading. Kravet om tilgjengelig lademulighet gjelder fra 1.1.2018.
For at kravet til tilgjengelighet skal oppfylles, må plassene forbeholdes EL-biler og ikke hybride
kjøretøy. Det må utredes behov for ladepunkter på samtlige vilkårsplasser i den nye kommunen slik
at kravet til tilgjengelighet oppfylles innen fristen.
Ladepunkt med stolpebetaling koster dobbelt så mye som punkter uten betaling, og det er derfor
foreslått at lading på slike punkter blir gratis for brukerne.
Utgifter til etablering av 12 ladepunkter er anslått å utgjøre kr 600’ i 2017.
Fellesnemnda vedtok i sak 52/16 søknad om tilskudd til klimatiltak. I denne ble det søkt tilskudd til
etablering av semiladestasjoner til etablering i alle de 3 gamle kommunene. Dersom søknaden
innvilges vil dette kunne påvirke antallet ladepunkt som beskrevet.
Tilrettelegging for funksjonshemmede
Betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale plasser for forflytningshemmede fortsetter som
tidligere praksis. Plasser skal tilrettelegges forflytningshemmede etter særskilt størrelse, utforming
og plassering.
Det skal avsettes et tilstrekkelig antall plasser ifht det totale omfanget parkeringsplasser.
Forskriften innebærer imidlertid endring ifht tidsbegrensning på slike plasser, ved at det på plasser
med tidsbegrensning fra 30 minutter og lenger, gis adgang til å parkere inntil dobbel tid. Dette er en
innstramming ifht dagens regler, og denne bestemmelsen kan ikke fravikes ved at kommunen
vedtar annen ordning. Prosjektleder er kjent med at det fra sentralt hold vurderes utsettelse ifht
denne forskriftsbestemmelsen.
Det vil bli sendt informasjon til brukerne om endringen, og Sandefjord kommune(0706) har anmodet
de andre Vestfoldkommunene om å gjøre tilsvarende.
Avgiftsfritak for el-biler/ hydrogenbiler
Ny forskrift fastsetter at elektriske og hydrogendrevne motorvogner skal betale parkeringsavgift på
kommunale avgiftsplasser, men at kommunen selv kan vedta betalingsfritak.
Det antas at det i dag parkerer i gjennomsnitt 75 EL-biler på avgiftsbelagte parkeringsplasser og

130

dette er estimert til et inntektsbortfall på ca 675’ pr år.
Dersom kommunen skal gi avgiftsfritak for denne gruppen biler, må det gjennomføres skilting for
dette. Utgifter knyttet til slik skilting er beregnet til kr 50’.
Avgiftsøkning for biler med fossilt utslipp
Følgende parkeringsplasser i Sandefjord sentrum har størst belegg og attraktivitet:
·
·
·
·
·
·
·
·

Brygga
Aagaardsplass
Rådhuset
Møllersgate
Langesgate
Jernbaneplassen
Thor Dahls gate (bak taxi)
Havnetorget

For å finansiere utgifter som følge av forskriftsendringen foreslås avgiftsøkning på disse plassene
med kr 3,- pr time (fra 17,- til 20,-). Dette er beregnet å gi en årlig merinntekt på kr 800’.
Formannskapet i Sandefjord behandlet tilsvarende forslag (F.sak 71/16).

Økonomiske konsekvenser

Det knytter seg stor usikkerhet til hvordan de økonomiske konsekvensene av forskriftsendringene
vil bli. Tabellen under viser endringer i utgifter og inntekter for årene 2017 - 2020:

Netto driftsutgifter utgjør til sammen 2 445’ (inntekt) i perioden 2017 – 2020. Investeringen er
dermed dekket inn i løpet av 7 år.

Prosjektleders vurderinger

Forskriften medfører en rekke endringer og krav som må gjennomføres for at kommunen skal ha en
lovlig parkeringsordning. Parkeringsordningen vil bli mer brukervennlig med de nye reglene, men
ansvaret for å avgjøre hvorvidt EL-bilister skal betale for parkering overlates til kommunene.
Forskriftsendringene påfører kommunen nye drifts- og investeringsutgifter og disse må finansieres.
Formannskapet i Sandefjord kommune behandlet sak om brukervennlig parkeringsordning i møte
10.5.2016. De fulle konsekvensene av forskriftsendringen var da ikke klare, og dermed heller ikke
de økonomiske konsekvensene endringene vil medføre. Forslag om å øke parkeringsgebyret på de
mest attraktive parkeringsplassene ble da ikke vedtatt. Kommunen vil med innføring av nye krav til
parkeringsordningen bli påført merutgifter, og prosjektleder foreslår at dette finansieres ved å øke
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gebyret på plassene som beskrevet i saken.
Et alternativ til økt parkeringsavgift for fossil-biler vil kunne være å innføre avgiftsbetaling også på
EL-biler. Dette vil kunne gi en noe lavere samlet inntekt enn avgiftsøkning på utvalgte plasser og
dermed noe lenger inntjeningstid på investeringene.
Alternativ innstilling i sakens punkt 4 kan da være:
Investeringskostnader for ladestasjoner og tilrettelegging for forlytningshemmede er beregnet til kr
800’ i 2017 og kr 3 900 i økonomiplanperioden. Merinntekter er beregnet til kr 510’ pr år fra 2018,
og dekker investeringsutgiften på 8 år.
Punkt 1 i innstillingen vil samtidig utgå.
Ut i fra klima og miljøhensyn mener prosjektleder at avgiftsfritak for elbil/ hydrogenbil og gratis
strøm for parkering med elbil er ett av flere virkemidler for økt bruk av slike kjøretøyer. Avgiftsfritak
vil kunne være et bidrag til økt bruk av elbil/hydrogenbil som igjen bidrar til reduserte
klimagassutslipp og bedre lokal luftkvalitet.
Dekning av parkeringsplasser i Sandefjord vurderes som god, og tilgjengeligheten for publikum som
ønsker parkering er i stor grad oppfylt i bykjernen. Prosjektleder er av den oppfatning at det er viktig
fortsatt å stimulere til bruk av elbil, og avgiftsfritak anses ikke å skape problemer for
parkeringsdekningen i byen.
Det vil bli lagt frem sak om parkeringsstrategi for den nye kommunen i løpet av 2017. I denne saken
vil kommunens fremtidige behov for parkeringsplasser bli vurdert, og det vil da bli foreslått
eventuelle endringer av gebyrnivå og avgiftsfritak for elbiler og hydrogendrevne biler. En fremtidig
parkeringsstrategi bør også ivareta hensynet til kommunens næringsliv og fremtidig
sentrumsutvikling.
Den nye kommunen skal vedta klima- og energiplan i forbindelse med kommuneplanarbeidet. En
slik plan vil måtte inneholde tiltak for å redusere klimagasser og utslipp. Ett av flere tiltak kan bli
ulike stimuleringsordninger for kjøring på klimavennlig brensel. Den nye kommunens ambisjoner på
dette området vil bli definert i denne planen.

Gudrun Haabeth Grindaker
Prosjektleder

Torunn Årset
Saksbehandler
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Vedlegg:
Vedlegg - Møteplan 2017 - ny versjon

Dokumenter i saksmappen
Bakgrunn for saken

Fellesnemda behandlet den 11.10.16 sak 122/2016 Møteplan 2017, med følgende vedtak:

«Saken tas til etterretning. Saken kommer til behandling i det nye kommunestyret 8. november
2016, etter at innspill fra dagens møte er innarbeidet og kvalitetssikret.»

Saksfremstilling

I fellesnemdas behandling den 11.10.16 ble forslag til ny møteplan fremmet fra Cathrine Andersen
(FRP). Momenter som ble fremmet i møtet var behov for hyppigere formannskapsmøter, at det tas
hensyn til ferie ved utsending og avvikling av møter, at prinsippene for møtestruktur som allerede er
vedtatt skulle følges, og at ungdomsrådets møter bør foregå på dagtid i skoletiden.
Administrasjonen hadde lagt opp til en møteplan med 7 møteserier gjennom året, hvor alle råd og
utvalg, ADU, FSK og KST gjennomgående hadde likt antall møter.
Forslaget til møteplan som ble lagt frem for fellesnemda av representanten fra FRP inneholder
følgende antall møter:
Administrasjonsutvalget(ADU)
Formannskapet (FSK)
Råd
Gruppemøter
Utvalgsmøter
Kommunestyret(KST)

7 møter
17 møter
8 møter
10 møter
9 møter
9 møter

133

Revidert forslag
Administrasjonen har utarbeidet forslag til ny møteplan basert på de forslag som har kommet frem,
møteplanen inneholder:
Administrasjonsutvalget (ADU)
Formannskapet (FSK)
Formannskapet (FSK) tentative
Råd
Gruppemøter
Utvalgsmøter
Kommunestyret(KST)

9 møter
9 møter
8 møter
9 møter
9 møter
9 møter
9 møter

Tentative (ekstra) formannskapsmøter er lagt til tirsdager kl. 13.00.
Møter for rådene er lagt til torsdager som tidligere foreslått. Møtetidspunkt (klokkeslett) for rådene
er foreløpig ikke satt. Administrasjonen har fått signaler fra ungdomsrådet i Sandefjord om at rådet
selv ønsker å avholde møter på mandager kl. 18.00. Det anbefales at leder av rådene beslutter dag
og klokkeslett i samråd med administrasjon. Det foreslås at administrasjonsutvalgets møter starter
kl. 08.30 og avsluttes innen kl. 11.30, dette som følge av mulig gruppemøte kl. 12.00 og
formannskapet kl. 13.00.

Prosjektleders vurderinger

Prosjektleder vurderer møteseriene som nå er foreslått som gjennomførbare. Flere møteserier
medfører flere utsendinger av sakspapirer og avvikling av møter for administrasjon. Det er nå
foreslått 9 fulle møteserier. Det er lagt inn 8 ekstra FSK møter, dersom behov for dette.
Utfordringen spesielt i vårhalvåret for folkevalgte er at det er få tirsdager som er «ledige» dvs. at på
noen av dagene det er lagt inn ekstra FSK møter, avholdes KST møte på kveldstid. Prosjektleder
foreslår at møteplanen evalueres etter første halvår.

Gudrun Haabeth Grindaker
Prosjektleder

Eirin Farmen
Saksbehandler
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1 halvår 2017
Kveldmøter vanlig starttidspunkt kl 18:00

Møteplan 2017 - Sandefjord kommune
Dato
1

januar

Møtenr Uke Dato

sø nyttårsdag

februar

Møte nr

Uke Dato

1

2

mars

Møte nr Uke

1

1

Arbeidernes dag

sø

2

ADU

2

ER/RMNF/UR

Møte 3

2

3

3

Utsendelse KST M1

Møte 1

3

Utsendelse KST M2

Møte 2

3

4

4

lø

4

lø

4

5

sø

5

sø

5

6

Gruppemøte

6

Gruppemøte

6

Møte 2

6

Møte 3

10

mai

lø

Møte 2

Møte 1

Møte nr Uke Dato

1

ER/RMNF/UR

Utsendelse råd + utvalg M1

april

Dato

2

5

1
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6

14
KST

Møte 3

Utsendelse råd + utvalg M4

Møte 4

FSK

Møte nr

Uke Dato
18

Møte 4

3

juni

1
2

Utsendelse KST M5

3

lø

4

ER/RMNF/UR

Møte 5

4

1. pinsedag

5

Utsendelse KST M4

Møte 4

5

2. pinsedag

6

lø

6

7

sø

7

Seminar KST

8

Seminar KST

7

lø

7

HSO

NE

Møte 2

7

HSO

NE

Møte 3

7

8

sø

8

KFBS

MP befaring+møte Møte 2

8

KFBS

MP befaring+møte Møte 3

8

lø

8

Gruppemøte

Møte 5

9

OK

MP v/behov

9

OK

MP v/behov

9

Palmesøndag

9

HSO

NE

Møte 5

9

10

KFBS

MP befaring+møte

Møte 5

10 lø

OK

MP v/behov

Møte 5

11 sø

9

2

Møte 2

Møte 3

10

10

11

11

lø

11

lø

11

11

12

sø

12

sø

12

12

13

Utsendelse ADU/FSK M2

Møte 2

13

Utsendelse ADU/FSK M3

Møte 3

FSK (ekstra)

Møte 1

14

KST

Møte 2

12

ER/RMNF/UR

Møte 1

13
14

lø

14

15

sø

15

16

Gruppemøte

17

HSO

NE

18
19

10

KST

7

10

11

15

15

13

Skjærtorsdag

13

lø

13 KST

14

Langfredag

14

sø

14

15

lø

15

Utsendelse ADU/FSK M5

Møte 5

15

16

FSK
(ekstra)

Møte 4

16

17

17.mai

16

16

1. Påskedag

Møte 1

17

17

17

2. Påskedag

KFBS

MP befaring+møte Møte 1

18

lø

18

lø

18

18

18 sø

OK

MP v/behov

19

sø

19

sø

19

19

19

20

Vinterferie

3

Møte 1

8

20

12
FSK

Møte 4

lø

21

sø

21

21

22

sø

22

22

22

lø

22

23

Utsendelse ADU/FSK M1

23

23

sø

23

24

Gruppemøte

23

24

24

25

25
26

Utsendelse råd + utvalg M2

Møte 2

27
lø

29

sø

28

30

5
ADU

FSK

Møte 1

Møte 3

24

Utsendelse KST M3

lø

25

lø

25

HSO

NE

sø

26

sø

26

KFBS

MP befaring+møte Møte 4

27
28

OK
MP v/behov
Utsendelse ADU/FSK M4 Råd +
utvalg M5

29

29

lø

29

30

30

sø

30

Tentativt

27

28

31

Utsendelse råd + utvalg M3

21

20

lø

4

Møte 3

ER/RMNF/UR

21

Møte 1

ADU

20

16

ADU

FSK

Møte 2

9

27
28

Møte 3

13
FSK (ekstra)

31

Møte 4
Møte 4

25

23

25

20 FSK (ekstra)
21
21

ADU

Møte 5

17 lø

FSK

Møte 5

22
23
24 lø

Kristi himmelf

25 sø

26

26

Møte 4

27

lø

27 Folkevalgt ferie

Møte 4 og 5

28

sø

28

31
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KST

24
17

Møte 5

12

16

Møte 1

20

26

19

Møte nr Uke

22

29
30

26
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Dato

juli

Møte nr Uke

august

Dato

Møte nr

Uke

se pte mbe r

Dato

1

lø

1

1

2

sø

2

2

lø
sø

3

27

3

3

4

4

4

Utsendelse ADU/FSK M6

5

5

lø

5

FSK (e kstra)

6

6

sø

7

7

8

lø

9

sø

10
11
12

36

7

1

sø

2

Utsendelse ADU/FSK M7

3

Høstferieuke

Møte 7

11
ADU

13

3

sø

3

Utsendelse KST M8

4

lø

4

5

sø

5

41
ADU

FSK

Møte 7

Møte 8

13

Utsendelse KST M7

Møte 7

lø
sø

13

Utsendelse
råd/utvalg/FSK/ADU
KST

Møte 7

14

lø

14

Utsendelse KST M6

Møte 6

15

sø

15

16

sø

16

16

lø

16

Gruppe møte

17

sø

17

HSO

NE

18

Gruppe møte

18

Utsendelse råd+ utvalg M6

Møte 6

46

14

Møte 8

15

Møte 8

16

Møte 8

17

KFBS

MP befaring+møte Møte 8

18

lø

ER/RMNF/UR

Møte 9

OK

MP v/behov

19

sø

20

Gruppe møte

Møte 9

16

lø

17

sø

19

19

lø

19

HSO

NE

Møte 7

19

20

20

sø

20

KFBS

MP befaring+møte Møte 7

20

21

21

21

OK

MP v/behov

Møte 7

21

lø

21

HSO

NE

Møte 9

21

22

sø

22

KFBS

MP befaring+møte

Møte 9

22

23

OK

23

sø

24

22

FSK (e kstra)

34

23
30

24

ER/RMNF/UR

Møte 6

22
23

lø

23

Utsendelse ADU/FSK M8

Møte 8

24

sø

24

KST

Møte 7

25

23

lø

Utsendelse ADU/FSK M9

Møte 9

24

sø

25

25

lø

25

1. juledag

26

26

sø

26

2. juledag

27

26

lø

26

27

27

sø

27

27

28

28

Gruppe møte

28

28

lø

NE

29

sø

35

29

lø

29

Møte 6

29

30

sø

30

KFBS

MP befaring+møte Møte 6

30

31

OK

MP v/behov

31

31

KST

lø

Møte 6

28

30

Møte 6

KST

31

44
ADU

FSK

Møter

Dag

Tidspunkt

Eldreråd (ER)

Torsdag

Avklares senere

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne(RMNF)

Torsdag

Avklares senere

Ungdomsrådet(UR)

Torsdag

Avklares senere

Administrasjonsvalg (ADU)

Tirsdag

Kl. 08.30- 11.30(senest)

Formannskapet (FSK)

Tirsdag

Kl. 13.00 (Mulighet for gruppemøte fra kl. 12.00) Tentative møter tirsdager kl. 13.00

Kommunestyret (KST)

Tirsdag

Kl. 18.00

Hovedutvalg for helse- sosial og omsorg (HSO)

Tirsdag

Kl. 18.00

Hovedutvalg for næringsutvikling og eiendomsforvaltning (NE)

Tirsdag

Kl. 18.00

Hovedutvalg for kultur friluftsliv by-og stedsutvikling (KFBS)

Onsdag

Kl. 18.00

Hovedutvalg for miljø - og plansaker (MP)

Torsdag

Kl. 18.00 (Ved behov)

Hovedutvalg for miljø - og plansaker (MP)

Onsdag

Kl. 08.30 (Befaringer+møte)

Hovedutvalg for oppvekst og kunnskap (OK)

Torsdag

Kl. 18.00
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Møte 8

27
ADU

FSK

Møte 9

Møte 9

20

Møte 9

26

HSO

39

19
47

51

MP v/behov

25

43

18

24

25

Møte 6

Møte 8

50
FSK (e kstra)

13

18

lø

38

12
Budsjettpubl
isering
Møte 9

18

22

Møte 7

11

sø

ER/RMNF/UR

17

lø

12

15

29

8
9

15

Møte 9

7

10

lø

Uke

6

9

11
ER/RMNF/UR

45
FSK (e kstra)

Møte nr

49

10

15

17

Møte 8

6

11
12

Møte 6

lø

8

11

37

2

sø

9

FSK

2

8

10

14

Møte 8

de se mbe r

Dato

Utsendelse KST M9

7

sø

33

Utsendelse råd+ utvalg M8

Uke

1

lø

lø

14

40

Møte nr

nove mbe r

1

7

9

sø

Møte 7

6
Utsendelse råd+ utvalg M7

10

12

Møte nr Uke Dato

4
5

8

lø

oktobe r

Dato

9

13

14

Møte 6

Uke

10

12

13

Møte nr

6
32

8

28
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28

29

29

30

30

lø

31

sø

52

