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Årsaker der det sviktet 

1. Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelsene har vært for liten 

■ Ulik erkjennelse av risiko og sårbarhet (ta og følge opp ansvar) 
 

2. Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til å bruke planene man har 

utviklet, har vært for svak 

■ Systematisk iverksetting, tempo, ansvarlighet og aktiv bruk 
 

3. Evnen til å koordinere og samhandle har vært mangelfull 

■ Informasjonsutveksling, kommunikasjon og samhandling 

■ Henviser til samvirkeprinsippet (i tillegg til ansvar, likhet og nærhet) 
 

4. Potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi har ikke vært godt nok utnyttet 

■ Gode IKT-løsninger, kompetanse og bruk av disse er en forutsetning for samhandling, 

effektive arbeidspross., styring og kunnskapsbasert ledelse 
 

5. Ledelses evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål og treffe tiltak for å oppnå 

resultater har vært utilstrekkelig 

■ Manglende samsvar mellom mål, prioriteringer, ressurser og oppgaver 

■ Betydningen av lederskap, holdninger og kultur (sterk forsiktighetskultur i PST) 

 



Def.: 

 

Summen av den aktivitet og de tiltak som en 

virksomhet gjennomfører på grunn av krisen for å 

sikre liv, helse, samfunnsviktige funksjoner, 

materielle verdier, begrense skadeomfang og 

bringe krisen til opphør 

Krisehåndtering 



Hva visste man? 

Hva burde man visst? 

Hvem visste hva??? 

Hvem har ansvar?? 

Hva skulle man ha gjort?? 

The Golden Hour 



Alt som skjer i Norge, 

skjer i en kommune…. 

 

                  alt som skjer 

                      i en kommune 

                      skjer…. 

 



//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Alexander_L_Kielland_Column_D_drifting_in_the_water_NOMF-02697-1-172.jpg
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Sleipner(1999).jpg


Alexander L. Kielland-ulykken Oljeplattform kantring 1980-03-27 

Mehamn-ulykken Flyulykke 1982-03-11 

Vassdalulykken Snøskred 1986-03-05 •Soldater under vinterøvelse 

Torghatten-ulykken Flyulykke 1988-05-06 

Måbødal-ulykken Bussulykke 1988-08-15 

Partnair-ulykken Flyulykke 1989-09-08 •55 omkomne, minst 52 norske statsborgere 

«Scandinavian Star»-ulykken Skipsbrann 1990-04-07 •Totalt omkom 158, hvorav 136 norske 

Operafjellulykken Flyulykke 1996-08-29 •Vesentlig russiske og ukrainske, ingen norske 

«Leros Strength»s forlis Forlis 1997-02-08 •Bulkskip; 20 polske omkomne, ingen norske 

Barentsburg-ulykken Gruveulykke 1997-09-18 •Gruvearbeidere fra Russland, Hviterussland, Ukraina m.m. 

Sleipner-forliset Forlis 1999-11-26 

Åsta-ulykken Jernbaneulykke 2000-01-04 

MS «Rocknes» Forlis 2004-01-19 

Terrorangrepet i Norge 2011 Terrorangrep 2011-07-22 
•Minst 8 drept ved bombingen av regjeringskvartalet, og 

minst 69 skutt og drept på Utøya 



Store vs små kriser 



Trusselvurdering 

Beredskap mot hva??? 

 
Kidnapping Kriminell aktivitet  Sivil uorden   

Bombetrusler  Terror  Naturkatastrofe Ildspåsettelse   

Overfall  Sabotasje  Ran  Hærverk  Berusede personer 

Narkotikamisbruk  Trusler  Innbrudd  Tyveri 
Underslag  Utpressing  Forfalskninger  Skadeverk 
Grafitti  Simpelt tyveri Lynnedslag  Flom  Tørke 

Skog-/gressbrann  Konstruksjonssammenbrudd  Brann 
Oljelekkasje Feil i teknisk anlegg 

Spionasje  Svikt i vannforsyning SARS 

 





Prinsipper for krisehåndtering 

 Ansvarsprinsippet  

 Likhetsprinsippet  

 Nærhetsprinsippet 

 

 Samordning 
 



Nasjonal krisehåndtering 

Justisdepartementets samordnings- og 
tilsynsrolle  

Krisehåndtering på departementsnivå 

Krisestøtteenheten  



Regional krisehåndtering?? 

Krise?  

 

 

Trykk her 



Kommunal krisehåndtering 



”Neste gang skjer det her” 
                                   Rogalands Avis, februar 2007 





http://www.vg.no/bilderigg/?rigg_id=3011&plass=7


http://lp.aftenposten.no/ego/Hovedfelt_sec_1nederst/http:/www.aftenposten.no/nyheter/uriks/flodbolgen/article1110013.ece


Det skjer i utlandet.. 

http://lp.aftenposten.no/ego/Hovedfelt_sec_2/http:/www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article1063950.ece
http://www.vg.no/bilderigg/?rigg_id=3087&plass=3


Det skjer hjemme…. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Bilde:Flag_of_Norway.svg


Kommunens viktigste oppgaver ifm en krise –  

sagt litt enklere…. 

1. Sikre liv&helse – inkl psykososial omsorg 

2. Opprettholde driften av samfunnsviktige funksjoner 

3. Sikre materielle verdier 

4. Miljø 

5. Ressursleverandør til redningstjenesten 



For å møte disse utfordringene, må følgende være  

på plass: 

1. Forebyggende arbeid for samfunnssikkerhet 

Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen BIS 

Risiko- og sårbarhetsanalyser ROS 

2. Krisehåndtering 

Kriseplaner på ulike nivå 

”Infrastruktur” 

KOORDINERT MED ANDRE!! 





Mer vær i vente? 
 



•Nye typer flommer 

•Nye typer skred 

•Oftere storm 



“Wisdom consists in being able to distinguish 

among dangers and make a choice of the least 

harmful” 

 
Niccolo Machiavelli, 1513 



Kapittelnr  

fra statistikk 

beskrivelse 

Høyt 

forventet tap 

Høy usikkerhet om 

mulige utfall 
Definert fare- og ulykkeshendelse 

1.1.2 X   Brann – Institusjon – Pleieinstitusjoner 

1.2.1 X   Brann – Overnattingssteder – Hoteller 

1.3.1 X   Brann – Idrettshaller og tribuneanlegg 

1.4.1 X X Brann – Underjordiske anlegg – Vegtunneler 

1.7   X Brann – Objekter som omfattes av tillatelser etter DSBs lovverk 

1.8 X X Brann – Objekter hvor brann kan utløse alvorlig trussel mot miljø 

1.9   X Brann - Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg 

1.13 X   Brann – Industribrann 

2 X   Eksplosjoner 

3 X   Jernbaneulykke 

4 X   Luftfartsulykke 

5 X   Sjøulykke 

6 X   Vegtrafikkulykke 

7 X   (Svikt) Helse – Personell 

13.1 X   Svikt i infrastruktur – Strøm (langvarig) 

20.1   X Atomulykke – Reaktorskip 

21 X   Utslipp av farlig gods/ forurensning 

22.1 X X Naturkatastrofer – Storm/orkan 

22.2 X   Naturkatastrofer – Skred/ras – Leirras 

22.3   X Naturkatastrofer – Tsunami 

 

 

1.Brann/eksplosjon 

2.Samferdsel 

3.Infrastruktur 

4.Natur 

 

Helhetlig ROS 



Bruk av GIS 

• 2002 

• Beredskapsportal 

• Øvelser 

• Kriser 

• Planverk 

• Kommunikasjon med publikum 

• Klimatilpasning 

• Analyser 

• Uvurderlig 



                           

      

http://www.greaterstavanger.com/rogaland/stavanger/srn.nsf/

