
 
 
  

Beredskapsplan for Hå kommune 

Sist revidert: mai 2023 



2 
 

 
  



3 
 

Innhold 

Innledning ................................................................................................................... 5 

Mål og strategier for kommunens arbeid .................................................................... 6 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse ........................................................................ 7 
Samlet vurdering av risikobildet............................................................................... 8 

Plan for kommunens kriseledelse ............................................................................. 10 
Kriseledelsen ......................................................................................................... 10 
Krisestab ............................................................................................................... 10 

Varsling av kriseledelsen ....................................................................................... 11 
Varsling .............................................................................................................. 11 
Innkalling ............................................................................................................ 11 

Etablering av kriseledelse ..................................................................................... 11 

Lokaler ............................................................................................................... 11 

Bruk av DSB-CIM ............................................................................................... 11 
Fullmakt til kriseledelsen ....................................................................................... 12 
Kriseledelsens oppgaver, ansvar og roller ............................................................ 12 

Kriseledelsens oppgaver .................................................................................... 12 
Kriseledelsens roller og ansvar .......................................................................... 13 

Krisestabens roller og ansvar ............................................................................. 14 

Ressursoversikt ........................................................................................................ 15 

Informasjonssenter ................................................................................................ 15 
Psykososialt kriseteam .......................................................................................... 15 
Evakuerings- og pårørendesenter ......................................................................... 15 

Beredskapsråd ...................................................................................................... 16 

Medlemmer i beredskapsrådet i Hå kommune ................................................... 16 
Beredskapsrådets oppgaver .............................................................................. 16 

Plan for evakuering og befolkningsvarsling .............................................................. 17 
Hendelser med behov for evakuering og befolkningsvarsling ............................... 17 
Ansvar for opprettelse av evakuerte- og pårørendesenter .................................... 17 

Plan for evakuering ............................................................................................... 18 

Plan for krisekommunikasjon .................................................................................... 19 

Mål og prinsipper for krisekommunikasjon ............................................................ 19 
Ansvar ................................................................................................................... 19 
Kommunikasjonsgruppe ........................................................................................ 20 
Kommunikasjonsoppgaver .................................................................................... 20 
Målgrupper ............................................................................................................ 20 

Kommunikasjonskanaler ....................................................................................... 21 

Oppdatering og revisjon............................................................................................ 22 



4 
 

Plan for opplæring .................................................................................................... 22 

Opplæring av kriseledelse og krisestab ................................................................. 22 

Øvelser .................................................................................................................. 22 

Varslingslister ........................................................................................................... 23 
Kriseledelse ....................................................................................................... 23 
Krisestab ............................................................................................................ 23 
Andre kontakter .................................................................................................. 23 

Nødtelefoner og andre kontakttelefoner ............................................................. 24 

Evakueringsplan, oversikt ......................................................................................... 25 
Oversikt over transportressurser ........................................................................ 25 
Oversikt over innkvarteringssteder i Hå kommune ............................................. 25 

Oversikt over innkvarteringssteder i nabokommunene ...................................... 25 
Oversikt over pårørendesenter .......................................................................... 26 
Oversikt over samlingssteder ............................................................................. 26 

Ressursoversikt ........................................................................................................ 27 

Hå kommune, Tekniskdrift – teknisk utstyr og personell .................................... 27 

Hå kommune, Eiendomsavdelingen – teknisk utstyr og personell ..................... 27 
Hå Brannvesen .................................................................................................. 27 
Politiet ................................................................................................................ 27 

Sivilforsvaret- teknisk utstyr og mulig personell ................................................. 27 
IUA – teknisk utstyr og personell ........................................................................ 27 

IVAR – teknisk utstyr .......................................................................................... 27 
Åna – teknisk utstyr og mulig personell .............................................................. 27 

Tryggheim – forpleining og innkvartering ........................................................... 28 
Den Norske Kirke ............................................................................................... 28 

Norsk folkehjelp.................................................................................................. 28 
Nærbø Røde kors .............................................................................................. 28 
Norske Kvinners Sanitetsforening ...................................................................... 28 

Forsvaret ............................................................................................................ 28 
Evakuering av institusjon .......................................................................................... 29 

Etablering av evakuerte- og pårørendesenter .......................................................... 30 
 
 
 



5 
 

Innledning 
Hå kommune skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med 
utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet 
beredskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og 
integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med 
andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner.  
 
Beredskapsplanen skal ifølge forskrift om kommunal beredskapsplikt § 4 minimum 
inneholde: 

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

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

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

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

e) Plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte.  
 
Beredskapsplanen bygger på helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, vedtatt av 
kommunestyret i sak 13/23 den 30. mars 2023. I den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen er det analysert til sammen 24 uønskede hendelser som gir 
kunnskap om risiko og sårbarhet for Hå-samfunnet.  
 
Resultatet av arbeidsprosessen omfatter et overordnet risikobilde der hendelsene 
«ekstremnedbør», «pandemi», «skogbrann/utmarksbrann», «skipsfartsulykker» og 
«terror/sabotasje» utpeker seg med et særlig alvorlig risikobilde. Den overordnede og 
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal danne et beslutningsgrunnlag for 
kommunens prioriteringer i arbeidet med å redusere risikoen i samfunnet. 
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Mål og strategier for kommunens arbeid 
Det er et mål å skape et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar. Hå kommune 
skal bidra til å skape et samfunn som er godt forberedt, og når ting en sjelden gang 
går galt, skal vi løfte i lag. 
 
For å sikre et trygt og robust samfunn vedtok kommunestyret i Hå 30. mars 2017 
følgende målsetning for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Hå kommune: 
 

✓ Hå kommune skal arbeide for å redusere sannsynligheten for at uønskede 
hendelser kan oppstå, samt konsekvensene av slike hendelser.  

✓ Hå kommune skal være i stand til å håndtere uønskede hendelser og i størst 
mulig grad redusere konsekvensene av disse.  

✓ Hå kommune skal sikre et tjenestetilbud som fungerer best mulig i en 
krisesituasjon. 

 
Strategier for å nå disse målene: 

✓ Utvikle og vedlikeholde risiko- og sårbarhetsanalyser, herunder kartlegge, 
systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser og hvordan 
disse kan påvirke kommunen.  

✓ Være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og med utgangspunkt i 
den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet 
beredskapsplan.  

✓ Økt fokus på samfunnssikkerhet i kommunen. Gjennomføre øvelser og 
opplæring. Vektlegge øvingsvirksomhet på tvers av sektorer. 

✓ Oppfordre til samarbeid med lokale aktører for å etablere et felles 
kunnskapsgrunnlag om risiko og sårbarhet, for et samordnet arbeid med 
samfunnssikkerhet.  
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Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
Risiko- og sårbarhetsanalysene på sektornivå som ble gjennomført vinteren 2021-22, 
identifiserte til saman 89 ulike uønskede hendelser. I den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen er det de alvorligste og mest omfattende uønskede hendelsene 
som har blitt analysert. 24 overordnede uønskede hendelser er vurdert til å kunne få 
svært store konsekvenser, og slik utfordre Hå-samfunnet sin kapasitet til å håndtere 
disse på en tilfredsstillende måte. Vurderingene av risiko knyttet til de ulike 
hendelsene bygger hovedsaklig på en tverrfaglig tilnærming da hendelsene er 
sammensatte og strekker seg på tvers av sektorer og ansvarsområder. 
 
 
Type Kategori Uønskte hendingar 

N
a
tu

rh
e
n

d
in

g
a
r Ekstremvêr 1. Ekstremvêr (nedbør, vind) (B1, H1, N1, O1)* 

    

Flaum 2. Flaum/overvatn (B2, N2)* 
    

Epidemi 
3. Epidemi (H3, H6, S1)* 
4. Pandemi (B3, H2, H4, H5, S4)* 
5. Smittsame dyresjukdomar (L1)* 

  
  

Skogbrann 6. Skogbrann/utmarksbrann (B4)* 

     

S
to

re
 u

ly
k
k

e
r 

Veg, bane, 
luftfart, sjø 

7. Trafikkulykker (B5, B7, H7, N4, O2, T18)* 
8. Jernbaneulykker (B6, B7, H7)* 
9. Luftfartsulykker (B8, H7)* 
10. Skipsfartsulykker (B9, H7)* 

    

Næring/ 
offshore 

11. Industriulykker (B10)* 
12. Forureining/oljeutslepp (B11, N7, L2)* 

    

Atomulykker 13. Atomulykke/eksponering for radioaktivitet (H8)* 
    

Brann 

14. Brann i bygningar og anlegg (B12, N8)* 

15. Brann i offentlege bygningar og anlegg (B13, H9, O3)* 

16. Brann i verna kulturmiljø og freda kulturminne (B14)* 
    

Anna 17. Arrangementsulykker (B15, H11)* 

   

T
il
s
ik

ta
 

h
e
n

d
in

g
a
r Terrorisme 18. Terror/sabotasje (B16, H12, H16, I1, T1 )* 

    

Kriminell 
handling 

19. Pågåande livstruande vald (B17, H13, H15, O4, O6, S2)* 

20. Kriminelle handlingar utført av tilsette (B18, H14, O5)* 
  

Digitale rom 21. Tele- og IKT-svikt/datainnbrot (H16, H17, I2, I3, S5)* 

     

A
n

d
re

 

h
e
n

d
in

g

a
r Anna 

22. Forureina drikkevatn (H21, T2-T6, T8, T12, T13)* 

23. Langvarig bortfall av drikkevatn (T10-T12, T14, T15)* 

24. Langvarig bortfall av straum (B16, H20)* 

*Kodingen bak hendelsene viser til hendelsene i ROS på sektornivå pr. januar 2022 
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Samlet vurdering av risikobildet  
Tabellen på neste side viser et sammenstilt risikobilde for alle hendelser og 
konsekvenskategorier som har inngått i kommunen sin overordnede ROS-analyse.  
 
Formålet med tilnærmingen som er brukt i analysen er å skape et 
avgjørelsesgrunnlag for hvilke prioriteringer som bør gjøres i 
samfunnssikkerhetarbeidet. Vurderingene som har blitt gjort i anledning 
sannsynlighets- og konsekvensvurderingene muliggjør dette, men gjør at mange av 
hendelsene blir beskrevet som røde hendelser. Røde hendelser betyr at Hå-
samfunnet må gjøre systematiske tiltak for å forsøke å redusere risikoen som er 
forbundet med disse. Det at hendelsene er røde innebærer ikke automatisk at det er 
farlig å gjennomføre de aktivitetene som hendelsene tar for seg. På samme vis tyder 
ikke grønn farge nødvendigvis at en hendelse er ufarlig for Hå-samfunnet, men at 
kombinasjonen av konsekvens og sannsynlighet medfører at de bør prioriteres lavere 
i samfunnssikkerhetsarbeidet. 
 
Beskrivelsene av hendelsene er på et overordnet nivå med aggregert hendelser fra 
de ulike sektorene. Hver overordnet hendelse har referanse til risiko- og 
sårbarhetanalyse på sektornivå. Det gjør at det er vanskelig å presentere et mer 
nyansert risikobilde. Risikobildet kan se annerledes ut enn dersom mer detaljert 
hendelsesbeskrivelser hadde blitt presentert.  
 
Oppsummert peker disse hendelsene seg ut med et særlig alvorlig risikobilde som 
viser tre eller flere røde celler: 
 
I kategorien naturhendingar; ekstremvær, pandemi og skogbrann/utmarksbrann. 
For ekstremvær er risikoen for alle konsekvenskategorier vurdert som uakseptabel, 
med unntak av dødsfall, langtidsskader på naturmiljø og økonomiske konsekvenser 
som er vurdert som tolerabel. Ekstremvær er også blant de mest alvorlige 
hendelsene som er vurderte i hele analysen. Pandemi er vurdert til å ha høy risiko for 
konsekvenskategoriene liv og helse og forstyrrelser i dagliglivet. Skogbrann er totalt 
sett vurdert med uakseptabel risiko for skader og sykdom, forstyrrelser i dagliglivet og 
langtidsskader på naturmiljø.  
 
I kategorien store ulykker er det særlig skipsfartsulykker som peker seg ut med et 
alvorlig risikobilde. Hendelsen er vurdert med uakseptabel risiko for liv og helse og 
langtidsskader på naturmiljø.   
 
I kategorien tilsikta hendingar er terror/sabotasje vurdert å være hendelsen med 
størst risiko. Konsekvenskategorien knyttet til liv og helse i form av dødsfall, og 
stabilitet i form av manglande grunnleggande behov og forstyrringar i dagleglivet, er 
vurdert å være uakseptabel. Også den beslektede hendelsen pågående livstruende 
vold har et alvorlig risikobilde særlig knyttet til liv og helse.  
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Plan for kommunens kriseledelse 
Planen skal gi opplysninger om hvem som utgjør kommunens kriseledelse og deres 
ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å bestemme at 
kriseledelsen skal samles. 
 
Om det oppstår en uønsket hendelse som har så stort omfang at den ikke kan 
håndteres med kommunens vanlige organisering, kan kommunedirektøren beslutte 
at det etableres kriseledelse i kommunen. Kriseledelsen har som hovedoppgave å 
koordinere samarbeidet mellom sektorene og styre kommunens engasjement på 
overordnet vis.  
 
Nødetatene (110 Brannvesenet, 112 Politi og 113 Ambulanse) har ansvaret for den 
daglige beredskapen i kommunen med politiet som skadestedsleder og samordner 
ved ulykker. I akuttfasen vil det normalt være nødetatene i samarbeid med 
kommunens brannsjef eller kommuneoverlege som har ansvaret for å lede krisen 
frem til kommunens kriseledelse er satt. Den kommunale kriseledelsen skal ikke 
delta på skadestedet, men være i kontakt med skadestedet via Lokal redningssentral 
(telefon 02800). Ved behov kan kriseledelsen sette inn mannskap fra brannvesenet 
og slik sikre kommunikasjon direkte til skadested via nødnett.   

Kriseledelsen  
 

Kriseledelse Stedfortreder  

Kommunedirektør (leder) Økonomisjef 

Ordfører Varaordfører 

Kommunalsjef helse- og sosialsaker Assisterende kommunalsjef 

Kommunalsjef tekniske saker og næring  Leder tekniskdrift  

Kommunalsjef opplæring og kultur Skolesjef  

Økonomisjef Regnskapssjef  

Personal- og organisasjonssjef   

Kommunikasjonsansvarlig   

Beredskapskoordinator   

Krisestab 
 

Krisestab  Stedfortreder  

IT-sjef IT-konsulent  

Leder servicetorg  Konsulent servicetorg  

Kommunikasjonsansvarlig  Leder politisk sekretariat  

Arkivleder  Konsulent arkiv  

Eiendomssjef  Leder drift og vedlikehold 

Kommuneoverlege  Avdelingsleder Vigrestad legekontor 

Kriseledelsen/stab kan suppleres med fagpersoner avhengig av den uønskede 
hendelsens karakter. Det kan for eksempel være behov for spesialkompetanse på 
kart (kart og oppmåling).  
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Varsling av kriseledelsen  

Varsling  

Enhver ansatt i Hå kommune skal når en uønsket hendelse oppstår gjennomføre 
nødvendige strakstiltak for å begrense skaden, herunder varsling direkte til den det 
gjelder ved fare for skader på personer eller materiell. Mindre ulykker forutsettes løst 
av det daglige driftsapparatet.  
Ved større ulykker varsles kriseledelsen normalt av politi eller redningstjeneste.  
Kommunedirektøren vurderer, på grunnlag av råd fra brannvesen, politi eller annen 
myndighet, hendelsens omfang og innkaller etter behov øvrig kriseledelse og 
nødvendige støttefunksjoner. 

Innkalling  

Kommunedirektøren eller kommunedirektørens stedfortreder vurderer omfang, og om 
etablering av kriseledelse anses som nødvending. Innkalling av kriseledelsen skal 
skje etter følgende rutine:  

✓ Kommunedirektør eller kommunedirektørens stedfortreder har det 
overordnede ansvaret for å iverksette varsling av alle faste medlemmer av 
kriseledelsen. Andre varsles ved behov.  

✓ Øvrige medlemmer av kriseledelsen har ansvar for å varsle egne ansatte etter 
behov.  

✓ Varsling skal skje via telefon/SMS til mobiltelefoner. Kommunen skal ha 
tilgjengelig beredskapskort med viktige telefonnummer i en krisesituasjon.  

Oppdatering av varslingslister og varslingsrutiner ivaretas av beredskapskoordinator 
og gjøres kontinuerlig i takt med organisasjonsendringer og utskiftninger av 
personale.  
For en oversikt over kommunens varslingslister, se vedlegg1. Varslingsliste   

Etablering av kriseledelse  

Lokaler  

Kriseledelsen etableres i formannskapssalen på Hå rådhus. Tilstøtende 
kommunedirektørs- og ordførerkontor kan fungere som avlastningskontor. Større 
møter og pressekonferanser holdes i kommunestyresalen.  

Bruk av DSB-CIM 

DSB-CIM er et webbasert krisestøtteverktøy som brukes av Direktorat for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), statsforvalterne og kommunene, i tillegg til 
flere andre aktører i krisehåndtering.  
DSB-CIM brukes som loggføringsverktøy, men også til å holde kontakt med 
overordnede myndigheter i situasjoner hvor man håndterer en uønsket hendelse. 
Blant annet kan man sende rapporter til Statsforvalteren via DSB-CIM. Bruk av DSB-
CIM I Hå kommune er basert på at alle loggfører selv, med en gang. 
Beredskapskoordinator er administrator og har hovedansvaret.  I etterkant av en 
hendelse tas det ut en rapport over aktiviteter som arkiveres i sak/arkivsystemet.  
Pålogging DSB-CIM: www.ha.no/cim, Brukernavn: H + ansattnummer. 

http://www.ha.no/cim
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Fullmakt til kriseledelsen  
I krisesituasjoner, jf. kommunens Beredskapsplan, har kommunedirektøren eller 
dennes stedfortreder fullmakt til å:  

1. Disponere inntil 5 millioner kroner til nødvendig hjelp til kriserammede, 
skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å berge liv og helse, verdier 
og miljø, hjelp ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle 
skader og funksjonsforstyrrelser. 

2. Omdisponering av kommunalt personell og maskiner/utstyr til påtrengende 
hjelpetiltak. 

3. Midlertidig stansing av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å 
omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. 

4. At kommunens ansatte blir pålagt overtids- og ekstraarbeid utover ordinære 
rammer. 
 

Rammebeløpet på 5 millioner kroner kan overskrides ved påtrengende behov og 
hvor bevilgende myndighet ikke kan sammenkalles. Det forutsettes at slik 
overskridelse skjer etter samråd med ordfører så sant mulig. Oversikt over forbruk av 
midler etter ovenstående skal så snart som mulig fremlegges som sak til 
formannskapet til godkjenning. 

Kriseledelsens oppgaver, ansvar og roller  

Kriseledelsens oppgaver 

Oppgaven til den kommunale kriseledelsen vil i hovedtrekk være livreddende innsats, 
hjelpe mennesker som er rammet, verne verdier, informere og opplyse, og 
gjenopprette normalsituasjon. 
Generelle retningslinjer for krisehåndtering: 
✓ Krisehåndtering skal skje på lavest mulig nivå. Hå kommune skal ved håndtering 

av ekstraordinære situasjoner sørge for fortsatt opprettholdelse av viktige 
kommunale tjenester.  

✓ Offentlige organer (både kommunale og statlige) som har ansvaret i en 
normalsituasjon har også ansvaret for de samme oppgavene i en krisesituasjon. 

✓ Spesielle organisatoriske løsninger under kriser må unngås der alle ordinære 
myndighetsforhold er intakte. 
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Kriseledelsens roller og ansvar 

Rolle  Ansvar  

Kommunedirektør  

✓ Kommunedirektøren er leder for kriseledelsen  
✓ Ansvarlig for administrasjon og har det operative ansvaret 

for håndtering av krisen og iverksettelse av nødvendige 
tiltak 

✓ Ansvarlig for å holde kontakt med øvrige beredskapsetater 
✓ Ansvarlig for kommunens informasjonstjeneste 
✓ Ansvarlig for sikre evaluering av kriser og/eller øvelser 

Ordfører  

✓ Representerer formannskapet jf. krisefullmakt 
✓ Kommunens «ansikt utad» og vil som hovedregel være 

talsperson  
✓ Representerer kommunen i ulike offisielle sammenhenger 
✓ Samarbeider tett med kommunedirektør og 

kommunikasjonsansvarlig i forhold til krisekommunikasjon 

Kommunalsjef opplæring 
og kultur 

✓ Ansvarlig for sine tjenesteområder, underliggende 
beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser    

Kommunalsjef tekniske 
saker og næring  

✓ Ansvarlig for sine tjenesteområder, underliggende 
beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser 

✓ Ansvar for evakuering fra skadested eller et utsatt område i 
kommunen til et annet område i eller utenfor kommunen. 

Kommunalsjef helse og 
sosial  

✓ Ansvarlig for sine tjenesteområder, underliggende 
beredskapsplaner og risiko- og sårbarhetsanalyser    

✓ Ansvar for etablering av mottaks-/evakueringssenter (EPS-
senter) og eventuelt forpleining og innkvartering 

✓ Ansvar for etablering av pårørendesenter 

Økonomisjef  

✓ Ansvarlig for sitt ansvarsområde og kommunedirektørens 
stedfortreder 

✓ Føre fortløpende oversikt over økonomisk forbruk  
✓ Opprette prosjektnummer for alle hendelser av en viss 

størrelse 
✓ Fortløpende oversikt over innkjøp av varer og tjenester 

Personal og 
organisasjonssjef  

✓ Ansvarlig for sitt ansvarsområde  
✓ Ivareta personalmessige forhold og HMS  
✓ Ansvar for registrering og andre kontraktmessige forhold for 

frivillige mannskaper 

Kommunikasjons-
ansvarlig   

✓ Samarbeide tett med kommunedirektør og ordfører på 
kommunikasjon 

✓ Overvåke media/kommunikasjonsbildet. 
✓ Ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon 
✓ Rådgiver for servicetorget om hvilken informasjon som skal 

ut 

Beredskapskoordinator 

✓ Støtte kriseledelsen i dens funksjon 
✓ Være kontaktpunkt for eksterne aktører  
✓ Ansvarlig for at rapporteringen til Statsforvalteren blir 

gjennomført 
✓ Lage plan for og gjennomføre evaluering etter kriser og 

øvelser 
✓ Administrator for DSB-CIM 
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Krisestabens roller og ansvar 

Rolle  Ansvar  

IT-sjef 

✓ Sikre Telecom/IKT for kriseledelsen.  
✓ Sikre nødstrømsforsyning til utsatt kommunal infrastruktur. 
✓ Vurdere og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre 

Telecom/IKT for resten av kommunen.  

Leder servicetorg 

✓ Ansvar for informasjonssenter for publikum, pårørende og 
media sammen med kommunikasjonsansvarlig. 

✓ Befolkningsvarsling.  
✓ Bidra med å oppdatere hjemmesider og sosiale medier. 

Kommunikasjons-
ansvarlig  

✓ Utarbeide strategi for håndtering av kommunikasjon under 
krisen. 

✓ Angi den spesifikke krisens viktigste målgrupper og 
interesser. 

✓ Håndtere mediehenvendelser og innsynsbegjæringer.  
✓ Utarbeide talepunkter og gi råd til dem som skal uttale seg 
✓ Skrive innhold til nettsider, sosiale medier og 

pressemeldinger. 

Arkivleder  

✓ Ansvar for å videreformidle alle henvendelser som kommer 
gjennom den offisielle e-postadressen til kommunen. 

✓ Bistå kriseledelse/krisestab ved behov med loggføring i 
DSB-CIM. 

✓ Bistå beredskapskoordinator med å arkivere rapport fra 
DSB-CIM over aktiviteter i etterkant av en krise/uønsket 
hendelse. 

Eiendomssjef  

✓ Faglig rådgiver innenfor spørsmål knyttet til kommunens 
eiendom/bygg. 

✓ Skal ha oversikt over ressurser og sårbare områder knyttet 
til kommunens eiendommer. 

Kommuneoverlege 
✓ Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglig 

ansvarlige. 
 

Liaison/ 
Beredskapskoordinator 

✓ Vær kontaktledd hos interne og/eller eksterne aktører og 
representere kommunens kriseledelse. 
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Ressursoversikt  
En ressursoversikt skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv 
har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved 
uønskede hendelser. Kommunen har inngått avtaler med relevante aktører om 
bistand under kriser.  

Informasjonssenter  
Servicetorget aktiveres etter beslutning fra kommunens kriseledelse som 
informasjonssenter for publikum, pårørende og medier.  
Kriseledelsen bestemmer hva som formidles av informasjon. Leder for servicetorget 
har ansvar for å gi ordre om hvilke opplysninger som kan gis til publikum/pårørende 
og for at annen informasjon ikke kommer ut.  
Kommunikasjonsansvarlig skal sammen med leder for servicetorget fortløpende gi 
kriseledelsen tilbakemelding om hvilket informasjonsbehov det er.  

Psykososialt kriseteam 
I krisesituasjoner kan enkelte ha behov for psykososiale støttetjenester i tillegg til 
støtte fra nærmiljø, venner og arbeidskollegaer. Ivaretakelse av kommunens 
befolkning med hensyn til psykososial oppfølging i forbindelse med kriser, ulykker og 
katastrofer er en viktig del av kommunens beredskapsansvar. 
Kriseteamet er hovedsakelig et helseteam som tilbyr psykososiale tiltak i 
krisesituasjoner.  Hensikten med psykososialt kriseteam er å yte støtte og hjelp til de 
som er direkte berørt i en krisesituasjon for å redusere de psykososiale 
skadevirkningene av hendelsen og forbygge utvikling av kroniske psykiske lidelser, 
særlig for barn og unge. 
Psykososialt kriseteam samles ved behov og etter oppdrag fra kommunens 
kriseledelse. Plan for psykososialt kriseteam angir innkalling av kriseteamet.  
Konkret arbeid etter en krise skal være situasjonsbestemt og tidsbegrenset, som 
regel til få dager etter hendelsen. Kriseteamet overfører ansvaret for oppfølgingen til 
ordinært tjenesteapparat så raskt som mulig etter den akutte fasen. Kriseteamet 
avslutter da sitt arbeid. 

Evakuerings- og pårørendesenter 
Kommunen har ikke permanent evakuerings- og pårørendesenter, men dette 
opprettes når krisens omfang krever det. Senteret etableres etter anmodning fra 
politiet og/eller etter ordre fra kriseledelsen. Ansvaret for å drifte evakuerings- og 
pårørendesenteret er lagt til assisterende kommunalsjef helse- og sosialsaker.  
Formålet med evakuerings- og pårørendesenteret er at senteret skal imøtekomme 
berørtes behov for informasjon, hjelp og støtte, som psykisk førstehjelp, bespisning, 
transport og hjelp med andre praktiske gjøremål.  
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Beredskapsråd  
Formålet med et beredskapsråd er å ha et organ eller samarbeidsforum der eksterne 
samarbeidspartnere møter kommunens egen krise- og beredskapsekspertise.  
Hensikten er å samle ulike interesser i kommunen for å diskutere lokale 
beredskapsmessige spørsmål og utfordringer. Rådet er ment å ha en viktig 
nettverksbyggende funksjon og er en møteplass hvor deltakerne kan diskutere 
samarbeidsformer på tvers av organisasjoner i beredskapsøyemed.  
Jevnlige møter (normalt en gang i året) i rådet vil bidra til at de sentrale aktørene i 
beredskapsarbeidet blir kjent med hverandre og hverandres planverk og 
arbeidsmetoder, noe som kan være en avgjørende faktor for vellykket samarbeid når 
en uønsket hendelse inntreffer.  

Medlemmer i beredskapsrådet i Hå kommune  

Følgende inviteres til å delta som medlemmer i kommunens beredskapsråd: 
 

Medlemmer Hå kommune   Eksterne medlemmer  

Kommunedirektør  Heimevernet  

Ordfører  Sivilforsvaret 

Beredskapskoordinator  Røde Kors 

Brannsjef Norske Kvinners Sanitetsforening 

Kommunalsjef helse og sosialsaker  Norsk Folkehjelp 

Havnesjef Den Norske Kirke 

Suppleres med fagpersoner avhengig av behov Tryggheim skular 

 Åna fengsel  

 IVAR IKS 

 Politikontakt 

 Jæren Everk 

Beredskapsrådets oppgaver 

Som samarbeidsorgan og høringsinstans i forbindelse med kommunens lovpålagte 
beredskapsplikter har rådet følgende oppgaver: 

1. Forum for tverrfaglig utveksling av informasjon om samfunnssikkerhet og 
beredskap 

2. Drøfte hvordan tverrsektorielt samarbeid kan organiseres og gjennomføres 
3. Være rådgivende organ ved: 

a. Utarbeidelse og revisjon av kommunens helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalyser 

b. Utarbeidelse og revisjon av kommunens beredskapsplan 
c. Samordning av eventuelle krise- og beredskapstiltak når det er 

naturlig  
4. Delta i kommunens krise- og beredskapsøvelser når det er naturlig 
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Plan for evakuering og 
befolkningsvarsling  
Beredskapsplanen skal inneholde evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling 
basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen.  

Hendelser med behov for evakuering og 
befolkningsvarsling 
Hå kommune skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med 
utgangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en plan for 
evakuering og befolkningsvarsling. 
Resultatet av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen viser et overordnet 
risikobilde der hendelsene «Ekstremvær», «Flom/overvann», «Epidemi», 
«Pandemi», «Smittsom dyresykdom», «Skogbrann/utmarksbrann», 
«Jernbaneulykke», «Industriulykker», «Atomulykke/radioaktivt nedfall», «Brann i 
bygninger og anlegg», «Brann i offentlige bygninger og anlegg», «Uønsket hendelse 
under store arrangementer», «Terror/sabotasje», og «Pågående livstruende vold» 
utpeker seg med behov for en plan for evakuering og befolkningsvarsling. 
Beskrivelsene av hendelsene i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er på et 
overordnet nivå med aggregerte hendelser fra de ulike sektorene. Hver overordnet 
hendelse har referanse til underliggende risiko- og sårbarhetsanalyse på sektornivå. 
Det medfører at et mer nyansert risikobilde er vanskelig å presentere i en 
evakueringsplan.  

Ansvar for opprettelse av evakuerte- og 
pårørendesenter 
Det er politiet som iverksetter og leder evakuering av personer fra et skadeområde 
eller et utsatt område i kommune til et annet område i eller utenfor kommunen. I en 
evakueringssituasjon har kommunen et hovedansvar for etablering og drift av 
evakuerte- og pårørendesenter (EPS-senter) og eventuell innkvartering.  
Kommunalsjef helse- og sosialsaker er ansvarlig og leder innkvartering med hjelp fra 
leder av servicetorg og leder anlegg (leder kommunalteknikk).  For mer informasjon 
se vedlegg 11. Evakuering av institusjon og vedlegg 12 Pårørendesenter.  
Hovedoppgaver for kommunen er å: 

✓ Bistå politiet med evakuering og sammen med politiet skaffe til veie nødvendig 
transportkapasitet fra skadested/omgivelser til mottakssenter og eventuelt 
videre til innkvarteringssted. 

✓ Varsle mottakssted og etablere mottaksapparat 
✓ Registrere eventuelle skader og prioritere den medisinske innsatsen 
✓ Registrere de som evakueres og eventuelt hvem som innkvarteres hvor osv.  
✓ Gi psykososial omsorg og samtaletjenester 
✓ Sørge for forpleining og forlegning 
✓ Legge til rette for gjenforening med pårørende 

Kommunen har også ansvar for å bistå med befolkningsvarsling. Informasjonskanaler 
som sosiale medier, kommunens nettside sammen med Gemini Varsling kan tas i 
bruk for å løse dette formålet, jf. plan for krisekommunikasjon.  
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Plan for evakuering  

Hendelse  

Ekstremvær, Flom/overvann, Epidemi, Pandemi, Smittsom 
dyresykdom, Skogbrann/utmarksbrann, Jernbaneulykke, 
Industriulykke, Atomulykke/radioaktivt nedfall, Brann i bygninger 
og anlegg, Brann i offentlige bygninger og anlegg, Uønsket 
hendelse under store arrangementer, Terror/sabotasje, Pågående 
livstruende vold 

Konsekvenser  
De evakuerte må skaffes innkvartering, forpleining og annen 
støtte.  

Forberedelser  
Vedlikeholde beredskapsplanen, kriseplaner, varslingslister. 
Evakueringsledelsen og de ansvarlige for innkvartering må gjøres 
seg kjent med planverket.  

Tiltak  Ansvar for evakuering: 
Ansvarlig for evakuering vil normalt være politi/lensmann 
✓ I tilfeller der brannsjefen ankommer først til skadestedet, er 

han skadestedsleder inntil politi/lensmann ankommer.  
✓ Mannskap til evakuering blir innkalt fra Sivilforsvaret og 

frivillige organisasjoner.  
✓ I alvorlige akuttsituasjoner vil skadestedslederen kunne 

benytte ressurspersoner blant de som skal evakueres. 
Evakueringsledelsen må: 
1. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der) 
2. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om 

hva de skal ta med seg og hvor de skal evakueres 
3. Skaffe egnede transportmidler 
4. Iverksette mottaksapparat som tar seg av innkvartering, 

forpleining osv.  
5. Samle evakuerte i egnede lokaler dersom innkvartering ikke 

kan skje direkte 
6. Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem 

som flytter på egen hånd osv.  
7. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt, samt sørge for 

utsetting av vaktmannskaper 
8. Fordele ressurser til skadde personer og organisere 

behandling av skadde personer, personer med psykiske 
problemer osv.  

9. Samarbeide med LRS/skadestedsledelse 
10. Sørge for forpleining, eventuelt klær osv.  
11. Omsorgsfunksjon. Avtale med kommunens kriseteam. Teamet 

henter selv inn nødvendige ressurser til hjelp i arbeidet.  
12. Gi løpende informasjon til kommunens kriseledelse 
 
Ansvar for innkvartering: 
Ansvarlig leder for innkvartering og EPS-senter – enten det 
gjelder evakuerte fra egen kommune eller utenfra – er 
assisterende kommunalsjef med hjelp fra leder av servicetorg og 
leder anlegg (kommunalteknikk).  

Merknader Se Transportressurser, innkvarteringssteder og pårørendesenter 
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Plan for krisekommunikasjon 

Mål og prinsipper for krisekommunikasjon 
Målsetningene for krisekommunikasjon i Hå kommune er: 

✓ Krisekommunikasjon i Hå kommune skal bidra til å gi innbyggerne rask og 
konkret informasjon som gjør dem i stand til å håndtere en uønsket hendelse 
best mulig.  

✓ Kommunikasjonen skal synliggjøre ansvarsforhold, myndighetskoordinering og 
opplyse hvor berørte kan få ytterligere informasjon og eventuelt hjelp og 
støtte. 

Overordnede prinsipper for krisekommunikasjon: 
✓ Informasjon er kriseledelsens ansvar. Den som leder krisehåndteringen er 

ansvarlig for at informasjonen blir gitt korrekt, raskt og målrettet.  
✓ Informasjonen skal gis samordnet og fremstå som helhetlig for mottakeren.  
✓ Informasjonen skal komme aktivt fra den som har ansvaret. 
✓ Informasjonen skal, hvis ikke annet bestemmes, følge vanlige linjer i 

organisasjonen.  
✓ Informasjon skal bygge på dialog med omverden.  

Ansvar  
Den overordnede kriseledelsen er ansvarlig for kriseinformasjon. Den praktiske 
gjennomføringen gjøres av kommunikasjonsansvarlig i nært samarbeid med 
ordføreren. Ordfører er som hovedregel kommunens talsperson i media ved større 
hendelser og kriser.  Ved alle hendelser som medfører stor interesse og pågang fra 
media og/eller et stort og økt informasjonsbehov, avgjør kommunedirektøren om det 
skal settes inn ekstra informasjonsressurser for å bistå/lede 
informasjonshåndteringen.  
 
Ved alle større hendelser og kriser skal all kommunal kriseinformasjon koordineres 
gjennom kriseledelsen, slik at informasjonen som gis av kommunen, uavhengig av 
kanal, er korrekt og fremstår som mest mulig helhetlig for mottakeren.  
Mediehenvendelser og innsynsbegjæringer skal henvises til 
kommunikasjonsansvarlig som er mediekontakt.  
 
I de tilfeller der en krise ledes av andre instanser, som for eksempel politiet, lokal 
redningssentral eller Kystverket, skal kommunen ikke gi operativ informasjon uten at 
dette er godkjent av ledende instans. Kriseinformasjon skal i slike tilfeller avgrenses 
til å gjelde kommunale forhold, innsats, generell samfunnsinformasjon, eller 
videreformidling av informasjon fra ledende instans eller sentrale myndigheter.  
Ved internasjonale, nasjonale eller regionale hendelser og kriser vurderes det om 
kommunen skal publisere egen informasjon eller kun henvise til andre relevante 
informasjonssteder som www.kriseinfo.no, som er myndighetenes nettside for å 
formidle viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser.  

  

http://www.kriseinfo.no/
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Kommunikasjonsgruppe 
Det er etablert en kommunikasjonsgruppe som kan bidra både teknisk og praktisk 
med informasjonsformidling og håndtering dersom kriseledelsen har behov for dette. 
Gruppen består av 

Kommunikasjonsgruppe Ekstramannskap  

Leder servicetorget  Ansatte i servicetorget 

Kommunikasjonsansvarlig   

 
Det vil ofte bli en utfordring å ha tilgang til et tilstrekkelig antall personer til å kunne 
håndtere alle disse oppgavene selv, særlig hvis krisen varer lenge. 
Kommunikasjonsgruppen kan derfor styrkes gjennom å bruke ekstramannskap fra IT 
og servicetorg .  

Kommunikasjonsoppgaver 
Følgende kommunikasjonsoppgaver skal håndteres ved kriser:  

✓ Utarbeide fortløpende kommunikasjonsstrategi 
✓ Avklare krisens viktigste målgrupper og interesser 
✓ Håndtere mediehenvendelser og innsynsbegjæringer  
✓ Avklare talspersoner  
✓ Utarbeide talepunkt og gi råd til dem som skal uttale seg 
✓ Utføre medieovervåkning 
✓ Skrive innhold til nettsider, sosiale media og pressemeldinger 
✓ Koordinere og sjekke fakta og budskap mot andre aktører 

Målgrupper 
En krise er en potensiell mulighet for interne og eksterne maktkamper og spørsmål 
om hvem som har det faglige eierskapet til en hendelse. For å unngå slike 
diskusjoner skal kriseledelsen i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig vurdere 
eierskapet til krisen. Det skal etableres direkte kontakt med interne eller eksterne 
samarbeidspartnere for å diskutere både budskap, samarbeidsformer og 
formidlingsmåter for de neste dagene.  
 
Avhengig av krisens karakter kan viktige målgrupper være: 

✓ Befolkningen, involverte, rammede og berørte  
✓ Egne ansatte 
✓ Medier (lokalt, nasjonalt, internasjonalt) 
✓ Enkeltgrupper i befolkningen, f.eks. funksjonshemmede, fremmedspråklige, 

turister 
✓ Samarbeidende øvrige myndigheter 
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Kommunikasjonskanaler 
Kommunens hovedkanal for kriseinformasjon vil være elektroniske kanaler og media, 
men det skal alltid sikres at informasjonsbehovet for alle målgrupper ivaretas, 
herunder fremmedspråklige, eldre og funksjonshemmede som kanskje ikke har like 
god tilgang på informasjon som er publisert på norsk via elektroniske media.  
Kommunen har følgende kanaler tilgjengelig for informasjon og kommunikasjon: 
 

Bruk  
Telefonnummer, 
nettadresser 

Servicetorget er kommunens informasjonssenter for 
publikum, pårørende og media. Servicetorget skal 
alltid være bemannet ved kriser og uønskede 
hendelser med økt informasjonsbehov.  

51 79 30 00 

Kommunens nettside er hovedkanal for informasjon. 
Det skal alltid være lett tilgjengelig informasjon om 
andre kanaler med adresser osv. Denne 
informasjonen skal til enhver tid ligge øverst på siden.  

 
www.ha.no  

Kommunens facebookside er sekundær kanal for 
informasjon. Mest aktuell for korte beskjeder med 
kortere levetid enn nettsidene. Målgruppen for siden 
skal være stor, flest mulig av innbyggerne i Hå. 

www.facebook.com/hakom
mune  

Kommunens e-postadresse er hovedkanal for all 
informasjon som formidles gjennom kommunens e-
postsystem. Håndteres normalt av arkivet.   

 
post@ha.kommune.no  

Gemini Varsling er kommunens system for 
befolkningsvarsling. Det gir mulighet til å varsle 
innbyggerne via SMS/talemelding. Dette kan gjøres 
via kart, gateadresser eller forhåndsdefinerte 
adresselister.  

www.servicevarsling.no  

Dør-til-dør varsling kan gjøres ved oppmøte på 
enkelte hus dersom det føres oversikt over hvilke 
eiendommer som er besøkt, samtidig som det legges 
igjen informasjon i alle besøkte hus/postkasser.  

 

DSB-CIM er et webbasert krisestøtteverktøy. Det er 
kommunens system for loggføring, rapportering og 
intern kommunikasjon for beredskap. DSB-CIM 
brukes ved alle større hendelser og kriser. 

Pålogging DSB-CIM: 
www.ha.no/cim  
 Brukernavn: H + 
ansattnummer. 

Generell bruk av media under kriser.  Gi 
medieinformasjon til Jærbladet, Stavanger Aftenblad 
og NRK. Bruk av pressekonferanser og utlevering av 
pressemeldinger fra kriseledelsen mm.  

 

 

  

http://www.ha.no/
http://www.facebook.com/hakommune
http://www.facebook.com/hakommune
mailto:post@ha.kommune.no
http://www.servicevarsling.no/
http://www.ha.no/cim
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Oppdatering og revisjon  
Beredskapsplanen skal være et levende verktøy som vurderes årlig. 
Beredskapsplanen skal revideres i sin helhet hvert fjerde år i etterkant av helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse.  

 

Plan for opplæring  

Opplæring av kriseledelse og krisestab 

DSB-CIM 

Alle i kriseledelsen og krisestab skal ha opplæring i bruk av DSB-CIM tilpasset sin 
rolle.   

Beredskapsplan  

Det er viktig for kommunen at det blir gitt opplæring/gjennomgang av 
beredskapsplanen etter revisjon av planen og i situasjoner hvor sentrale personer i 
kriseledelsen er nye i rollen.  

Arrangement som gjennomføres av Statsforvalteren  

Kommunens kriseledelse skal så langt som mulig delta på alle arrangementer knyttet 
til kriseøvelser som gjennomføres av Statsforvalteren og andre relevante offentlige 
instanser.  

Øvelser  
Kommunens beredskapsplan skal øves på hvert annet år. Scenarioene for øvelsene 
bør hentes fra den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen fra 2023 (HROS). 
Ekstremvær, pandemi, skogbrann/utmarksbrann fra hendelseskategorien 
naturhendelser, skipsfartsulykker fra kategorien store ulykker og terror/sabotasje 
fra kategorien tilsiktede hendelser utpeker seg med særlig alvorlige risikobilder i 
HROS, og kan alle være aktuelle øvingstema.   
 

Varslingsrutiner for å sette kriseledelse 

Det skal gjennomføres en øvelse på varslingsrutiner pr. år.  

DSB-CIM 

Det skal gjennomføres øvinger i bruk av DSB-CIM hvert annet år.  

Beredskapsplan  

Det skal gjennomføres en skrivebordsøvelse hvert år i et aktuelt tema eller scenario 
pr. år. Etter hver øvelse skal det gjennomføres en evaluering.  
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Varslingslister  

Kriseledelse 
Navn Telefon Stedfortreder Telefon 

Rune Kloster Tvedt 416 35 538     

Kommunedirektør (leder)   

Jonas Skrettingland 917 08 515 Svein Høyland 970 99 201 

Ordfører Varaordfører 

Jørn Kosmo 415 32 751     

Kommunalsjef helse- og sosial 

Jan Gunnar Mattingsdal 992 29 772 Hermund Haugland 909 53 501 

Komm.sjef teknisk og næring Leder teknisk drift 

Waldemar Pettersen 473 31 028 Rune Roaldsen 415 32 650 

Kommunalsjef opplæring og 
kultur 

Skolesjef 

Per Ivar Aniksdal 415 32 677     

Brannsjef 

Tore Spangen 400 01 104 William Jørgensen 416 33 885 

Økonomisjef Regnskapssjef 

Hilde Eidsaa Bjorland 990 97 490 Oddbjørg Egeland Larsen 941 78 470 

Kommunalsjef org. (konst.) HR-/HMS-sjef 

Tor-Eivind Eie Fagereng 921 69 030 Sandra Bernhoft 481 34 328 

Beredskapskoordinator   

Hilde Eidsaa Bjorland 997 01 802 Nils-Ove Støbakk 980 47 082 

Kommunikasjons- og 
innovasjonssjef 

Kommunikasjonsrådgiver 

Krisestab 
Navn Telefon Stedfortreder Telefon 

Arne Birkeland 928 51 621 Kristian Oftedal 415 32 700 

Eiendomssjef Leder drift og vedlikehold 

Øyvind Ueland 902 96 710 Jens Jessen 415 32 602 

Digitaliseringssjef   901 79 912 

Lisa Reime Helgeland 415 10 025 Lise Undheim 926 83 897 

Arkivleder/logg   

Gerd Signy Omland 481 05 342     

Kommuneoverlege 51 79 98 06 

Andre kontakter 
Navn Telefon Stedfortreder Telefon 

Atle Straume 940 39 777 Jorunn Obrestad Salte 416 96 056 

Leder psykososialt kriseteam   415 32 798 
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Nødtelefoner og andre kontakttelefoner 

Nødtelefoner Telefon Vakttelefoner Telefon 

Nødtelefon Brann 110 Brannvakt 415 32 664 

Nødtelefon Politi 112 / 02800 Vann/Avløp/Brøyting 415 32 679 

Medisinsk nødtelefon 113 Hå Helsesenter 51 79 98 00 

Sivilforsvaret 474 61 333 Jæren Everk KF i Hå 51 43 79 86 

Sven Frøyland 970 54 735 

Birger Høyland 970 54 730 

Bane NOR 88 00 03 25 Sirevåg havn i Hå KF 415 32 684 

Kystverket/forurensning 33 03 48 00 IVAR 975 07 200 

Statens Vegvesen 55 54 72 03 Mattilsynet 
(beredskapskoordinator) 

913 59 595 

22 40 00 00 

Kirkeverge Svein Nesse 51 43 62 27     

920 22 874 

 

Beredskapsråd 

Organisasjon Navn Telefon E-post 

Hå kommune 
Rune Kloster 
Tvedt 

416 35 538 runekloster.tvedt@ha.kommune.no  

Hå kommune 
Jonas 
Skrettingland 

917 08 515 jonas.skrettingland@ha.kommune.no  

Hå kommune Jørn Kosmo 415 32 751 Jorn.Kosmo@ha.kommune.no  

Hå kommune 
Hilde Eidsaa 
Bjorland 

997 01 802 HildeEidsaa.Bjorland@ha.kommune.no  

Hå kommune 
Mons 
Skrettingland 

915 64 440 Mons.Skrettingland@ha.kommune.no  

Hå Brannvesen 
Per Ivar 
Aniksdal 

415 32 677 pean@ha.kommune.no  

Jæren E-verk Birger Høyland 970 54 730 birger.hoyland@jev.no  

Politikontakt for 
Hå 

Lars Risa 
Taksdal 

970 67 173 lars.risa.taksdal@politiet.no  

Heimevernet 
Arild Risholm 
Sæther 

954 35 180 hv-08.kontakt@mil.no  

Sivilforsvaret Mariann Svanes 976 55 118 rogaland.sfd@dsb.no  

Sivilforsvaret 24 t vakttelefon 474 61 333 beredskap.Rogaland@dsb.no  

Den Norske Kirke 
Svein Olav 
Nesse 

920 22 874 post@hakyrkja.no 

Nærbø Røde 
Kors 

  416 11 012 naerbo@rodekors.org 

Norske Kvinners 
Sanitetsforening 

Ann Elin B. 
Larsen 

473 22 566 annelinlarsen@lyse.net  

Norsk Folkehjelp 
Hå 

  466 71 141 haa@folkehjelp.no  

Tryggheim skular Gjermund Viste 404 19 842 gviste@tryggheim.no  

Åna Fengsel Leif Magne Viste 971 45 673 leif-magne.viste@kriminalomsorg.no  

IVAR IKS 
Lene Anita 
Opsal Beadle 

  LeneAnitaOpsal.Beadle@ivar.no  

mailto:Waldemar.Pettersen@ha.kommune.no
mailto:Jonas.Skrettingland@ha.kommune.no
mailto:Jorn.Kosmo@ha.kommune.no
mailto:HildeEidsaa.Bjorland@ha.kommune.no
mailto:Mons.Skrettingland@ha.kommune.no
mailto:pean@ha.kommune.no
mailto:Birger.Hoyland@jev.no
mailto:lars.risa.taksdal@politiet.no
mailto:hv-08.kontakt@mil.no
mailto:rogaland.sfd@dsb.no
mailto:beredskap.Rogaland@dsb.no
mailto:post@hakyrkja.no
mailto:naerbo@rodekors.org
mailto:annelinlarsen@lyse.net
mailto:haa@folkehjelp.no
mailto:gviste@tryggheim.no
mailto:leif-magne.viste@kriminalomsorg.no
mailto:LeneAnitaOpsal.Beadle@ivar.no
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Evakueringsplan, oversikt   

Oversikt over transportressurser  

Firma   Transportmiddel  Telefon  

Kolumbus  Buss, tog og båt  177 / 51 51 65 30 

Vigrestad buss  Buss  51 43 78 00 

Rogaland taxi  Buss  51 90 90 15 

Nærbø Taxi Taxi 51 43 33 25 

Jæren maxitaxi Taxi / maxitaxi 907 28 000 

Tide  Buss  5505 

Bryne taxisentral  Taxi / maxitaxi 51 48 15 60 

Kverneland Taxi  Taxi / maxitaxi  901 01 250 

Sandnes taxi Taxi / maxitaxi 51 66 16 00 

Rock taxi Taxi / maxitaxi 957 77 666 

Rogaland taxi Taxi / maxitaxi 51 90 90 00 

Nettbuss Buss 51 43 57 02 

Oversikt over innkvarteringssteder i Hå kommune  

Innkvarteringssted Telefon Sengeplasser Rom 

Sirevåg konferanshotell 51 79 88 00 40 23 

Holmavatn ungdoms- og 
misjonssenter  

51 43 25 00 35 
 

Ognatun ungdomssenter 51 79 38 88 / 
951 00 842 

102 26 

Obrestad fyr 51 79 16 60 12 12 

Nærlandsparken AS 51 79 81 50 Ukjent Ukjent 

Hå kommune – skoler og 
idrettsanlegg 

51 79 30 00 Ukjent Ukjent 

Brusand Camping 51 43 91 23 / 
936 25 823 

2, 4 eller 6 senger 
pr hytte 

 

Ogna Camping 52 97 30 36 / 
930 07 225 

2, 4 eller 6 senger 
pr hytte 

 

 

Oversikt over innkvarteringssteder i nabokommunene  

Innkvarteringssted Telefon Sengeplasser Rom  

Jæren Hotell, Bryne  51 79 88 00  52 

Bryne Kro og hotell, Bryne  51 77 11 00   61 

Grand Hotell, Egersund  51 49 60 60  65 
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Oversikt over pårørendesenter 

Pårørendesenter Sted Telefon  

Hå sjukeheim Lyngvegen 14, Nærbø 51 79 98 00 

Tryggheim skular Tryggheimvegen 13, Nærbø  

Røde Kors  Nærbøgata 23, Nærbø 51 43 44 53 /  
90 76 70 46 

Varhaug misjonshus  Ånestadvgen 21, Varhaug 51 43 08 08 

Holmavatn ungdoms- og 
misjonssenter  

Holmavatnet 272, Varhaug  51 43 25 00 

Vigrestad misjonshus Lyngblomen 5, Vigrestad  51 43 71 93 /  
477 06 681 

Sirevåg 
Konferansesenter  

Nygård 13, Sirevåg  51 79 88 00 /  
48 02 34 11 

Oversikt over samlingssteder 

Samlingssteder Sted Telefon  

Nærbø kyrkje  Store Ring 53, Nærbø 51 43 62 10 

Varhaug kyrkje  Kyrkjevegen 220, Varhaug  51 43 62 10 

Ogna kyrkje  Kyrkjeberget 1, Ogna 51 43 37 70 
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Ressursoversikt  
Kommunens tilgjengelige ressurser i forbindelse med en hendelse består av en 
mengde ulike ressurser basert på egne ressurser og samarbeid med andre.  

Hå kommune, Tekniskdrift – teknisk utstyr og personell  

Fullstendig ressursliste finner du her eller F:\Beredskap\Beredskapsplan og helhetlig 
ROS\Ressursoversikt 

Hå kommune, Eiendomsavdelingen – teknisk utstyr og personell  

Fullstendig ressursliste finner du her eller F:\Beredskap\Beredskapsplan og helhetlig 
ROS\Ressursoversikt 

Hå Brannvesen 

Står for den daglige akuttberedskapen i kommunen. Har kjapp responstid, og er ofte 
først på stedet. Hå Brannvesen har totalt 40 ansatte, 2 brannstasjoner, 4 
mannskapsbiler og 1 stigebil (32 m, med redningskurv). Har tett samarbeid med 
bondelagene når det gjelder utstyr som traktor og gjødselsvogn til transport av 
slokkevann (samarbeidsavtalen finner du her eller F:\Beredskap\Beredskapsplan og 
helhetlig ROS\Beredskapsavtaler). Tett samarbeid med øvrige beredskapsaktører. 
Bistandsavtaler med nabobrannvesen. Deltaker av IUA (interkommunalt utvalg mot 
akutt forurensning).  

Politiet 

Politiet har tre hovedtyper av saker – natur (flom, ras etc), ulykke, terror. Politiet er 
innsatsleder ved naturskade og ulykke. Er det snakk om terror har de hele ansvaret. 
Kan stille med (person)biler og mannskap. 

Sivilforsvaret- teknisk utstyr og mulig personell  

Sivilforsvaret har ansvar i forhold til sivilbefolkningen ved væpnet konflikt som terror 
og krig med varsling, evakuering og tilfluktsrom. Sivilforsvaret kan bistå med 
planarbeid, låner ikke ut utstyr, men kan stille med mannskap og utstyr ved bistand 
under større aksjoner (pumper, varmetelt, saneringstelt, ATV).  For mer informasjon 
se: https://www.sivilforsvaret.no/ditt-distrikt/rogaland/ 

IUA – teknisk utstyr og personell  

Utsyr og personell knyttet til akutt forurensing i land og på sjø. Fullstendig ressursliste 
finner du her: https://www.rogbr.no/beredskapsavdeling/iua 

IVAR – teknisk utstyr 

IVAR forplikter seg til å tilby nødvann til hele regionen, og har ansvar for utkjøring av 
nødvann. IVAR har nok tanker til å dekke behovet for utfall av et delområde (10 000 
personer), men ikke nok tanker til å dekke behovet for hele regionen. Kommunen har 
ansvar for distribuering av nødvann til alle abonnenter og vakthold ved tankene 

Åna – teknisk utstyr og mulig personell  

Fokuserer mest på «indre beredskap», men kan stille med lettere forbruksmateriell 
(senger etc.), traktorer, noe mannskap. Åna kretsfengsel arbeider videre med hva de 

file://///ha60/felles/Beredskap/Beredskapsplan%20og%20helhetlig%20ROS/Ressursoversikt
file://///ha60/felles/Beredskap/Beredskapsplan%20og%20helhetlig%20ROS/Ressursoversikt
file://///ha60/felles/Beredskap/Beredskapsplan%20og%20helhetlig%20ROS/Beredskapsavtaler
https://www.sivilforsvaret.no/ditt-distrikt/rogaland/
https://www.rogbr.no/beredskapsavdeling/iua
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kan bidra med i en krise/beredskapssituasjon. Fullstendig ressursliste er unntatt 
offentlighet, kommunedirektør og beredskapskoordinator har tilgang til denne i 
websak.  

Tryggheim – forpleining og innkvartering  

Tryggheim skular har totalt 185 soverom (dei aller fleste med eige bad) på sju 
internat. Der bor det normalt ca. 200, men om nødvendig er det plass til fleire. 
Totalt er det ca. 23 000 m2 med bygningsmasse på Tryggheim skular, bl.a. ca. 50 
klasserom, gymsal, møtesal, daglegstove og elevstove/bibliotek. Det er matsal til ca. 
200 pluss kantine med plass til ca. 150. Det er vidare eit storkjøkken og to 
skulekjøkken. Det er også to bomberom. Skolen disponerer 4 minibusser, traktor, 
plog og snøfreser. Fullstendig ressursliste finner du her eller 
F:\Beredskap\Beredskapsplan og helhetlig ROS\Ressursoversikt. 

Den Norske Kirke 

Fokuserer hovedsakelig på det psykososiale men har også 4 kirkebygg med 
menighetshus som kan brukes til å samle folk, 3 hjullastere (kan brøyte snø) og en 
liten lastebil, og Diakonitjenesten kan bistå med praktiske ting, bevertning mm.  Se 
Hå kyrkjelege fellesråd, beredskapsplan her.  

Norsk folkehjelp 

Søk og redning er primæroppgavene. Kan brukes til mye og skal være en 
samarbeidspartner. Øver for eksempel med brannvesenet. Norsk folkehjelp kan blant 
annet stille med egne ambulansebiler, mye helsepersonell, nødnett, og 
varmesøkende kamera. Fullstendig ressursliste finner du her eller 
F:\Beredskap\Beredskapsplan og helhetlig ROS\Beredskapsavtaler.  

Nærbø Røde kors 

Nærbø Røde Kors har mye utstyr (eget depot på Nærbø) og kan stille med 
ambulanse, UTV (er en ATV med tak), 9 personers buss, lykter og annet utstyr, 
forpleining og samband. Fullstendig ressursliste finner du her eller 
F:\Beredskap\Beredskapsplan og helhetlig ROS\Beredskapsavtaler. 

Norske Kvinners Sanitetsforening  

Omsorgsberedskap – forpleining og samtale. Fullstendig ressursliste finner du her 
eller F:\Beredskap\Beredskapsplan og helhetlig ROS\Beredskapsavtaler. 

Forsvaret 

Dersom de sivile personell- og materiellressurser antas ikke å være tilstrekkelige, 
adekvate eller tilgjengelige kan kommunen anmode statsforvalteren om støtte fra 
forsvaret. Til dette benyttes eget skjema: Skjema for anmodning om bistand fra 
Forsvaret_Statsforvalter. 
 
 

file://///ha60/felles/Beredskap/Beredskapsplan%20og%20helhetlig%20ROS/Ressursoversikt
file://///ha60/felles/Beredskap/Beredskapsplan%20og%20helhetlig%20ROS/Ressursoversikt
file://///ha60/felles/Beredskap/Beredskapsplan%20og%20helhetlig%20ROS/Beredskapsavtaler
file://///ha60/felles/Beredskap/Beredskapsplan%20og%20helhetlig%20ROS/Beredskapsavtaler
file://///ha60/felles/Beredskap/Beredskapsplan%20og%20helhetlig%20ROS/Beredskapsavtaler
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Evakuering av institusjon 
Mål/Hensikt:           
 
Sikra rask og effektiv evakuering av institusjonar. 
 

Ansvar: 
 

➢ Pleie og omsorgssjef.  
➢ Kvar avdeling har ansvar for å ha eigne tilpassa rutinar. 

 

Aktuelle oppgåver: 
 
Praktisk organisering 
 

Varsling 
Kvar avdeling har eigne rutinar eller prosedyrar for varsling ved brann eller andre 
evakueringssituasjonar.  
 

Plan for evakuering 
Ved behov vert det begynt med reddeevakuering: 

➢ Få ut alle som er trua av røyk og brann 
➢ Ikkje bruk heisen 
➢ Evakuering vert gjennomført i følgjande rekkefølgje: 

1. Start med pasientrom nærast brannen. 
2. Opptre roleg kortaste tilgjengelege rømingsveg. 
3. Sengeliggjande pasientar vert prioritert først og evakuert helst på 

madrass (brann-/redningslaken i alle senger). Det er viktig å ikkje ta ut 
senger då dei vil stenga i gangane. 

4. Lukk dører og vingauge etter deg under rømninga. 
5. Møt direkte på avtalt møteplass og hald pasientane samla. 

▪ Ankomstvegen i bygget. 
▪ Oppbevaring av gassbehaldarar, brennbare væsker eller 

eksplosivar som kan verta trua eller truast av brannen. 
 

Samlingsplass 
Pasientane vert samla ved utgangsdøra i den delen av bygget som er fysisk fråskilt 
med branndør ved brannstaden. 
 

Transportplass 
Pasientane vert fordelt på følgjande måte: 

➢ Alvorleg skada pasientar vert frakta til sjukehuset SUS 
➢ Pasientar ved Hå sjukeheim vert frakta til Heimtun. Pasientar i 4. etg. vert 

frakta til Klokkarhagen.   
➢ Gjeld dette Heimtun eller Klokkarhagen vert dei frakta til Hå sjukeheim. 
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Etablering av evakuerte- og pårørendesenter 
Mål/Hensikt:           
Behov for pårørandesenter kan oppstå i ulike situasjonar i  og utanfor kommunen. 
Senteret skal ivareta grunnleggjande menneskelege behov under større hendingar 
og kriser.  
 

Ansvar: 
 
Kommunalsjef for helse og sosial 
 

Aktuelle oppgåver: 
 
Korleis etablere eit pårørandesenter: 

1. Kriseleiinga etablerer pårørandesenter og vurdera: 
a. Kva slag type hjelp skal verta gitt, og omfang av hjelpa? 
b. Kven skal ha hjelp og støtte. 

2. Finn eigna lokale 
3. Start innkalling av personell 
4. Sørg for at tydeleg rolle og funksjon til personellet er avklart. Registrer alle inn- 

og utgåande meldingar. 
5. Etabler kommunikasjonslinjer 

 

Organisering 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
             
 

Lokale 
Lokale vert valt ut frå hjelpebehov og talet på personar det skal gis støtte til. Aktuelle 
lokale kan vera: 
 

Personell 
Alt personell må vera uniformert (vestar, t-skjorter). Leiinga skal ha eigen 
uniformering. Innsatsgrupper som skal opprettast i dei ulike tenestene SKAL ha ein 
definert gruppeleiar. 
 
  

Leiing 

Registerings
kontroll og 
sentralbord 
 
Leiing: 

Infoteneste 
 
 
 
Leiing: 

Forpleiing/ 
inn-
kvartering 
 
Leiing: 

Pårørande-
teneste 
 
 
Leiing: 

Psykososial 
støtte/ 
kriseteam 
 
Leiing: 
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Personellet sin kompetanse og kor mange avheng av situasjonen, og kan vera: 

• Kriseteamet 

• PPT og barnevernvakta 
(spesielt med tanke på 
barn) 

• Helsepersonell frå 
helsestasjonane og 
psykisk helseteam 

• Pleiepersonell frå 
omsorgstenesta 

• Støttepersonell: 
o Personell frå helse og sosial eller andre tenester 
o Frivillige lag og organisasjonar, bistand frå kyrkja etter gjeldande avtaler 

 

Aktuelle oppgåver  
 
Registreringskontroll og sentralbord 

• Registrere alle evakuerte og pårørande på eige skjema. 

• Sentralbord 

• Registera alle meldingar i meldingslogg. Gjeld førespurnadar frå publikum, 
telefonbeskjed inn/ut, e-post, munnlege beskjedar 

• Sørgje for ro og orden, skjerma involvering frå media 

• Sette i verk tilgjengekontroll ved alle ut/inngangar. 

• Sørgje for vakthald. 
 
Infoteneste 

• Oppdatert info til ei kvar tid. 

• Bruk kommuneportalen om ikkje andre føringar er gitt. Hugs å vera bevisst på 
kva som er frigjeven og ikkje frigjeven informasjon. 

• Lag oppslag med siste nytt, ev. andre måtar å få ut info på 

• Sørg for tilgang til TV, radio, aviser og internett-tilgang  
 
Forpleiing/innkvartering 

• Skaffe mat og drikke 

• Sørgje for husrom 

• Sikra at lokala har straum og varme 

• Sikra sanitære forhold med handkle, såpe etc. 

• Skaffa senge-/soveplassar inkl. sengetøy/teppe 

• Hjelpe til med nødvendige medisinar – brukt apotek, legevakt, sjukeheim, 
sjukehus etc. 

• Skaff tøy og ullteppe til dei som treng det  

• Tilbyde omsorg og trøyst 

• Tilbyde enkel førstehjelp, og hjelpe til med medisinsk bistand og 
omsorgsteneste 
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Pårørandeteneste 

• Hjelpe til slik at dei evakuerte/pårørande får informasjon om, eventuelt kome i 
kontakt med sine næraste. Tenesta for pårørande til omkomne bør vera for 
seg sjølve. 

• Hjelpe personar utan nære pårørande å aktivisera sosialt nettverk 

• Bemanna pårørandetelefon 

• Tilbyde omsorg og trøyst 

• Hjelpe til  med å legge til rette transport for dei som treng det 

• Hjelpe til med organisering og gjennomføring av felles markeringar, t.d. 
minnestund, infomøter med meir. 

 
Psykososial støtteteneste/kriseteam 

• Etablere teneste som beskrive i overordna beredskapsplan 

• Etabler om nødvendig turnusordning, og samarbeid med sjukehus og 
nabokommunar 

• Hjelpe til med debriefing 


