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Evaluering – Skredulykken på Svalbard i desember 2015  

 

Oppdragsbrev nr.  2 Tillegg nr.   

Oppdrag: Evaluering av myndighetenes håndteringen 

av skredulykken på Svalbard i desember 2015 

 

Bakgrunn for oppdraget: 

Skredulykken på Svalbard i desember 2015 førte til at to mennesker omkom og flere ble skadd. 

En rekke hus fikk store skader og nærmere to hundre mennesker ble evakuert. Ulykken 

mobiliserte et helt samfunn og det ble gjort en stor og viktig innsats av hele lokalbefolkningen 

for å redde liv og ta vare på de som var rammet. Likevel er det viktig å lete etter kritiske 

beredskapsutfordringer, sårbarheter og læringspunkter. Justis-og beredskapsdepartementet 

(JD)har derfor besluttet å gjennomføre en evaluering av myndighetenes håndteringen av 

ulykken, herunder forebyggende arbeid.  

 

JD gir på denne bakgrunn Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å 

gjennomføre en evaluering av myndighetenes håndtering av ulykken. Oppdraget skal 

gjennomføres med støtte fra Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS) og Politihøgskolen 

(PHS). 

HRS og PHS vil være en viktig ressurs i forbindelse med evalueringen av selve 

redningsaksjonen. 

HRS har lang erfaring med redningsarbeid og har i en årrekke ført tilsyn med de Lokale 

redningssentraler (LRS).  

PHS har lang erfaring med opplæring av personell til redningstjeneste, herunder innsatsledelse 

og stabsarbeid. PHS er også representert med en person som observatør i HRS sitt 

tilsynsregime.  

 

DSB vurderer selv hvilke etater og andre aktører de ønsker å konsultere arbeidet. 
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Beskrivelse av oppdraget: 

Det skal foretas en helhetlig gjennomgang og evaluering som belyser all viktige forhold av 

betydning for hendelsen, herunder forebyggende arbeid, beredskapsforberedelser, ledelse og 

håndtering av innsatsen samt koordinering og samvirke mellom alle involverte aktører. 

 

 Det skal fremskaffes en helhetlig oversikt og fremstilling av hendelsesforløpet. Det skal 

dernest gis en gjennomgang av aktørenes aktivitet, håndtering og innsats. 

 

 Det skal kort beskrives relevante lovverk, forskrifter mm, rutiner og prosedyrer som 

definerer aktørenes ansvar for både håndtering og forebygging av slike hendelser. Der 

det identifiseres en eventuell differanse mellom aktørenes ansvar og faktisk håndtering 

skal det gis anbefalinger om forbedringstiltak.  

 

 Det skal vurderes hvordan koordinering og samvirke mellom de ulike aktørene 

fungerte før og under hendelsen. Videre skal prosedyrer for og gjennomføring av 

varsling/innkalling av mannskaper og eventuelt innkalling av forsterkningsmannskaper 

vurderes. 

 

 Det skal vurderes hvordan håndteringen av hendelsen ble ledet. 

 

 Evalueringen bør gi en oversikt over relevante lovverk, forskrifter mv, samt rutiner og 

prosedyrer som definerer aktørenes ansvar, og en oversikt over gjennomførte 

risikovurderinger, tiltak og oppfølging av disse. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

En slik evaluering som skissert over forutsetter dialog med relevante myndighetsaktører. 

 

Oppdraget skal gjennomføres innenfor eksisterende budsjettrammer. 

 

Frist for å levere evalueringsrapporten til JD settes til 1. juli 2016. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Øistein Knudsen jr. e.f. 

ekspedisjonssjef 

 

Per Olaf Torkildsen 

avdelingsdirektør 
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