
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan for kommunal 

kriseledelse 

Del A 

Ansvar, roller og fullmakter 
 

                          Planen er lagt fram for kommunestyret i Gran i sak 50/16 
 

Siste revisjon: 26.03.18 
 

 

Se viktig informasjon s. 2 om oppdatering 
 

 

 

 

 

 

Planen finnes også i Gran kommunes saksbehandlingssystem P360 

 

 



2 

 

 

GRAN KOMMUNE                                                                      Beredskapsplan del a – Plan for kommunal kriseledelses 

RETTELSER OG ENDRINGER 

Ansvarlig for kvalitetssikring av denne planen er beredskapsleder hos rådmannen. 

 

Plan for kommunal kriseledelse skal ajourføres minst en gang hvert år. Større endringer bør 

også medføre at planen ajourføres på ny. 

 

Når årlig revisjon medfører endring i planen skal alle innehavere av denne planen få tilsendt ny 

plan. 

 

 

 

 

VESENTLIGE ENDRINGER I FORBINDELSE MED OPPDATERING 2015: 

Etter kontroll og oppdatering 01.09.15 endres følgende i denne planen: 

 

1. Det er gjort tekstlige tilpasninger til beredskapsplanens deler A-E og til øvrige fagplaner 

under beredskapsplanverket 

2. Det er vist til at CIM skal brukes som verktøy for alt beredskapsplanverk samt for årlige og 

periodiske gjennomganger. Papirutgaver skal likevel foreligge hos alle som skal kjenne til 

planen 

3. Beredskapsansvarlige hos rådmannen (beredskapsleder) er gitt en tydeligere rolle ift. 

planverket 

 

VESENTLIGE ENDRINGER I FORBINDELSE MED OPPDATERING 2018: 

Etter kontroll og oppdatering 26.03.18 endres følgende i denne planen: 

 

1. Organisering av kriseledelsen er oppdatert etter organisasjonsendringer 1.1.2018. 

2. Nytt fullmaktsvedtak fra K-sak 50/16 er lagt inn i plandokumentet 

3. Oppdatert titler på ansvarlige ihht. organisasjonsendringer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran kommune 

Adresse  Rådhusvegen 39, 2770 Jaren 

Telefon  61 33 84 00 

Telefaks  61 33 85 74 

E-post  postmottak@gran.kommune.no  

Internett  www.gran.kommune.no  

mailto:postmottak@gran.kommune.no
http://www.gran.kommune.no/
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2. ORGANISERING 

2.1 MÅLSETTING  

Kriseledelsen i Gran kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise 

oppstår. 

 

Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner for 

beredskapen i de forskjellige utøvende virksomhetsområder. 

 

All kriseledelse skal gjennomføres på lavest mulig nivå.  Kriser innenfor egen kommune skal 

normalt løses/ledes i egen regi.  

 

2.2 DEFINISJONER 

Krise er definert i samsvar med Risiko- og sårbarhetsanalyse for Hadeland som en uønsket 

hendelse som rammer større grupper av mennesker og som er mer omfattende enn det ordinære 

hjelpeapparatet takler tilfredsstillende. 

 

I Veileder for kriseplanlegging i kommunene utarbeidet av Direktoratet for Sivilt Beredskap 

defineres en kriseplan som «forberedte handlinger for å møte ulykker og andre påkjenninger 

som i art eller omfang går utover det som regnes som normalrisiko i fredstid». 

 

Beredskapsplanverket med delene A-E og tilhørende fagplaner er primært utarbeidet for kriser 

og uønskede hendelser i fredstid. Planene skal/bør enkelt kunne tilpasses tilsvarende situasjoner 

i krig. 

 

Plan for kommunal kriseledelse er en overordnet plan som sammen med fagplanene for 

beredskap (utarbeidet av kommunens forskjellige etater og organer) utgjør kommunens totale 

beredskapsplanverk. Kommunens overordnede beredskapsplan skal også være samordnet med 

andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner. 

 

Gran kommunes beredskapsplan inneholder følgende deler: 

 

a) plan for kommunens kriseledelse (denne planen) 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) varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering 

c) ressursoversikt som inneholder opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til 

rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede 

hendelser 

d) evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling  

e) plan for krisekommunikasjon med befolkning, media og egne ansatte 

 

I tillegg kommer kommunale fagplaner, se 5.1.    
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2.3 KOMMUNAL KRISELEDELSE 

Leder av kommunens kriseledelse vil være den som i øyeblikket har det kommunale ansvaret 

for å lede krisen; rådmannen eller den som har rådmannens fullmakter. 

 

I en større hendelse vil normalt kommunens toppledelse bli innkalt og etter hvert overta 

ledelsen. Kommunal kriseledelse består av: 

 

1 Ordfører vara: Varaordfører 

2 Rådmann 

3 Kommunalsjef skole og barnehage  

4 Kommunalsjef familie og velferd 

5 Kommunalsjef helse og omsorg 

 

6 Beredskapsleder (kommunalsjef kultur 

og samfunn) 

 

7 Teknisk rådgiver  

8 Informasjonssjef  

 

Der politiet har en rolle i krisen – tiltrer Lensmannen eller kommunens kontaktperson i 

Politiet kriseledelsen   

Andre fagpersoner, kommunale eller eksterne, som ansees nødvendige innkalles etter 

behov og krisens art. 

 

Kriseledelsens ansvar 

Hvis krisen er av en slik art at det er politiet/lensmannen som «eier» krisen, vil kommunen 

bistå politiet/lensmannen slik at virkningen av krisen blir av minst mulig omfang.  

Hvis krisen er av en slik art at det er kommunen som «eier» krisen, vil kriseledelsen ha ansvar 

for at krisen blir av minst mulig omfang. 

Kriseledelsen har plikt til å samles så snart krisen er kjent. 

 

Kriseledelsens rolle 

Kriseledelsen skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når en krise oppstår. Nødvendige 

tiltak skal gjennomføres i samsvar med gjeldende fagplaner. 

Ordføreren har det overordnede ansvar når en krise oppstår – i samsvar med roller og ansvar i 

ordinær drift. Ordfører er kommunens «talsmann» og er kontaktperson mot presse og media i 

samråd med kommunens informasjonsansvarlig/mediestrategi.  

Rådmannen har det utøvende ansvar for ledelse av krisestaben. 

Informasjonsansvarlig har, under ledelse av rådmannen, et spesielt ansvar for informasjon 

utad og innad i kommunen. 

Beredskapsleder er loggfører for krisens forløp og tilrettelegger i forhold til kriseledelsesplan, 

øvrige deler av beredskapsplanen og fagplaner. 
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3. VARSLING OG INNKALLING 

 

3.1 VARSLING AV DEN KOMMUNALE LEDELSEN 

 En hver ansatt i Gran kommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, 

gjennomføre nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Eventuell akutt meddelelse 

(info) gis til personer i alvorlig fare. 

 

 Ved større kriser som truer samfunnsmessige funksjoner skal den kommunale 

kriseledelsen varsles via overordnet leder. 

 

 Dersom overordnet ikke er tilgjengelig varsles direkte. 

 

 Se punktene 3.1.1 og 3.1.2 under. 

 

NB! Mindre kriser og uhell forutsettes fortsatt løst av det daglige driftsapparat uten innkalling av 

kommunens toppledelse. 

 

Varsling gjennom 110 eller 112 

 

 Kommunal kriseledelse ved rådmannen (eller stedfortreder) skal normalt varsles via 

AMK 110 eller 112 Innlandet politidistrikt på Hamar. 

 

3.1.2 Varslingsmønster 

 Varsling av kriseledelsen i prioritert rekkefølge: 

1. Rådmann 

2. Ordfører  

3. Beredskapsleder 

4. Kommunalsjefer 

5. Teknisk rådgiver  

 

3.2 INNKALLING AV DEN KOMMUNALE KRISELEDELSEN 

 Rådmann (eventuelt stedfortreder) vurderer krisens omfang. 

      Rådmannen innkaller etter behov kommunens øvrige kriseledelse og nødvendig 

fagpersonale i og utenfor kommunen. 

 

SE VARSLINGSLISTE 

 

3.2.1 Kontorlokaler, samband, nøkler etc. 

1. Kontor for kriseledelsen er møterom «Kultur» i 2. etasje i østfløyen i Gran rådhus. 

2. Operativt område er kultur og helse og omsorg sine kontorlokaler i 2. etasje i østfløyen i 

Gran rådhus. 
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3. Informasjonsmøter og stor media orientering holdes i møterom Granavollen. 

4. Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet 

følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei) i administrasjonen. 

5. Teknisk kommunikasjonsutstyr vil normalt være: 

– Telefon  

– Mobiltelefon  

- Satelitttelefon 

– Apparat for eget radiosamband rekvireres fra teknisk drift. 

- TV 

6. IKT-utstyr vil normalt være: 

– Egne bærbare PCer 

– Prosjektor (videokanon): 2 fra kommunetorg, i møterom rådmann og møterom 

økonomi (Se ressursliste) 

7. Kommunal kriseledelse (se varslingsliste) har nødvendig tilgang til lokaler i rådhuset. 

Må ha nøkler til aktuelle møterom 

 

 

 

Hvis Rådhuset må evakueres, er det Nødetatsbygget i Gran sentrum som skal brukes som 

kriseledelsessenter. For å få tilgang kontaktes Brann på vakttelefonen 971 72 405 eller via 

110 på 61 14 80 00. 
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4. OPPGAVER 

 

4.1 KRISELEDELSENS OPPGAVER 

 

NB!  Alle aktiviteter skal loggføres i CIM, evt. på eget skjema  

 

1. Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for 

kommunen og kommunens innbyggere 

 

2. Avklare ansvarsforholdet til politi /lensmann  

  

3. Fylkesmannen varsles ved kriser der kriseledelsen settes  

 

4. Benytte eksisterende (og normale) kommandolinjer i størst mulig grad 

 

5. Holde løpende kontakt med politi og Fylkesmannen 

 

6. Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) etter behov.  

Se beredskapsplanens del b. Varslingsliste og del c. Ressursoversikt. 

 

7. Iverksette informasjonstiltak. Se beredskapsplanens del e Plan for krisekommunikasjon 

med befolkningen, og eventuelt nødvendige tiltak med evakuering, forpleining og 

kommunalt kriseteam (beredskapsplanens del d Evakueringsplaner og plan for 

befolkningsvarsling) 

 

8. Iverksette gjeldende kommunale fagplaner (se kap. 6) 

 

9. Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige 

kommunale ressurser. 

 

10. Avgi periodisk rapport til Fylkesmannen  

 

NB! Kommunal kriseledelse er en overordnet funksjon og kriseledelsen skal ikke delta på 

skadestedet.  
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4.2 ANSVARSDELING MOT POLITI/LENSMANN OG FYLKESMANNEN 

Politiet har generelt ansvar for å lede (ledelse betyr også informasjonsansvar): 

 Redningsaksjoner hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på mennesker 

eller tap av store verdier. 

 Saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette. 

 Fylkesmannen har ansvaret for beredskap på regionalt nivå 
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5. FULLMAKT, SENTRALE KRISEPLANER  

 

5.1 DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL KRISELEDELSE 

 
 Kommunestyret har i vedtak 14.04.2016 delegert følgende fullmakter:  
 

I krisesituasjoner, jfr. Kommunens kriseledelsesplan, har ordføreren følgende fullmakter: 

I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, 

rådmann eller stedfortredende rådmann:  

 

 Disponere inntil 2 million kr. til nødvendig hjelp til kriserammede til forpleining m.m. 

skadebegrensning og nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp 

ved akutt behov for opprydding og utbedring av materielle skader og 

funksjonsforstyrrelser.  

 Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, 

og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever  

 Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å 

omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m.  

 Pålegge overtids- og ekstraarbeid.  

 Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever.  

 

Rammebeløpet ovenfor i pkt. 1, kan overskrides ved påtrengende behov, og bevilgende 

folkevalgte organ ikke kan sammenkalles. 

 

Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges 

formannskapet til godkjenning. 

 



12 

 

 

GRAN KOMMUNE                                                                      Beredskapsplan del a – Plan for kommunal kriseledelses 

6 BEREDSKAPSPLANER (fagplaner) 

6.1 KOMMUNALE FAGPLANER FOR BEREDSKAP  

Alle operative beredskapsplaner utarbeides og vedlikeholdes av de kommunale etater. Alle 

fagplaner skal omtale relevante ressurser som er tilgjengelige. Kontaktdata til og detaljer 

omkring menneskelige og materielle ressurser (i og utenfor kommunen) som kan brukes i en 

krise finnes i Beredskapsplanens del c Ressursoversikt. Opplysninger føres og oppdateres ett 

sted, framfor å forefinnes og evt. måtte oppdateres i flere fagplaner. 

 

Et sett av «krigsberedskapsplaner» ligger hos beredskapsansvarlig. 

 

Kommunale fagplaner til beredskapsplanen: 

 

 Vannforsyning  

Planen gir en oversikt over beredskapstiltak og forebyggende tiltak, organisering, 

ressursplan etc.  

Plan: «Sikkerhets- og kriseplan for kommunal vannforsyning». 

Ansvarlig: enhetsleder vann- og avløp.  

 

 Lengre strømbrudd 

Plan: «Sikkerhets- og kriseplan for lengre strømbrudd». 

Ansvarlig: Rådmannen 

 

 Skogbrann 

Plan for skogbrannreserve med organisering, varsling, innsatsplan, ressursplan, etc.  

Plan: «Kriseplan for skogbrann». 

Ansvarlig: Brannsjef 

 

 Helse  

Planen gir veiledning og nødvendig instruks for å kunne mobilisere personell og 

materiell i kommunens helsetjeneste for innsats ved større ulykker. 

Plan: «Helseberedskapsplan». 

Ansvarlig: Kommuneoverlege 

 

 Brann/redning, helse og politi  

Planen skal forebygge at det oppstår samarbeidsproblemer mellom de aktuelle fagetater 

ved større ulykker/katastrofer slik at skadelidte og pårørende blir ivaretatt på beste 

måte.  

Plan: «Kriseplan brann/redning, helse og politi». 

Ansvarlig: Brannsjef  

 

 Skole, barnehage, barnevern, sosialtjenester og flyktninger  

Foreligger ikke. 

Plan: «Disse planene er under arbeid…». 

Ansvarlig: Den enkelte enhetsleder
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6.2 LOGG FOR DEN KOMMUNALE KRISESTABEN (føres hvis mulig i CIM) 

 

6.2.1Benevnelse av krisen (skal påføres identisk på alle loggdokumenter) 

 

Oppstått dato/kl Benevnelse av krisen Merknad 

   

 

6.2.2 Krisestaben har bestått av følgende 

 

Dato /kl Navn Merknad 
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6.2.3 Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver når en krise oppstår 

 

Oppstått dato/kl Benevnelse av krisen Merknad 

   

 

Hva er årsaken til krisen 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Dato/kl Hendelse Ansvar  Merknader 

 Avklart ansvarsforhold til lensmannen og navn på kontaktperson   

 Skaffe første oversikt over inntrufne hendelse fra skadestedsledelse   

 Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne)   

 Iverksatt informasjonstjeneste   

 Informasjon til Kommunetorg og intern informasjon   

 Ansvarlig for informasjon og informasjonsopplegg for pressen   

 Fylkesmannen varslet og navn på kontaktperson   

 Kontaktperson mellom møtene i kriseledelsen   
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6.2.4 Løpende logg 

 

Oppstått dato/kl Benevnelse av krisen Løpende logg side 

   

 

 

Tid Hendelse Ansvar  Merknader 
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6.2.5 Sjekkliste ved opphør av krisen 

 

Opphørt dato/kl Benevnelse av krisen Merknad 

   

 

Hvem har avgjort at krisen er opphørt – og med hvilken begrunnelse 

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................  

 

Dato/kl Hendelse Ansvar  Merknader 

 Navn på den som har avgjort at krisen opphører   

 Opphør av kriseinformasjon og navn på ansvarlig   

 Hvem er informert som må få tilbakemelding om at krisen er over   
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7. OPPFØLGING – KONTROLL OG 

KVALITETSSIKRING 

 

7.1 ØVELSER 

Det skal holde minst en beredskapsøvelse annet hvert år for kommunal kriseledelse. Ca. hver 

annen øvelse bør være en teoretisk papirøvelse og resten praktiske øvelser. 

 

Større øvelser sammen med andre eksterne instanser bør gjennomføres med jevne mellomrom. 

 

7.2 RUTINER FOR OPPFØLGING AV BEREDSKAPSPLANEN 

 

7.2.1 Årlig kontroll og oppfølging 

Denne Plan for kommunal kriseledelse i Gran (beredskapsplanens del a) skal hvert år 

systematisk undersøkes for å fastslå om aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens 

med det som er planlagt. Det samme gjelder beredskapsplanens deler b-e. 

 

Beredskapsleder er ansvarlig for gjennomgang av hele beredskapsplanen, del a-e. 

Beredskapsleder og ansvarlige for de øvrige planene nevnt i kapittel 5.1 gjennomfører 

kontrollen innenfor sitt ansvarsområde. Beredskapsleder og ansvarlige for fagplanene skal etter 

gjennomført kontroll rapportere planens status, beskrive eventuelle avvik og angi forslag til 

forbedringer. Endringer i roller og ressurser samt kontaktdata (gjelder spesielt 

beredskapsplanens del b Varslingsliste og del c Ressursoversikt) skal oppdateres minst én gang i 

året 

 

Ansvarlige for fagplaner skal oversende sine rapporter til beredskapsleder innen 1. februar 

hvert år. Beredskapsleder skal innen utgangen av februar ha gjennomgått hele 

beredskapsplanverket (beredskapsplanens deler A-E samt fagplaner) 

 

Virksomhetssjefer skal søke å gjennomføre eventuelle tiltak med økonomiske konsekvenser 

som det er pekt på i rapportene, innenfor eget budsjett. Tiltak som ikke lar seg gjennomføre 

innenfor eget budsjett, sendes beredskapsleder som fremmer tiltaksforslag til kommunens 

økonomiplan. 

 

Beredskapsleder skal etter gjennomgang og oppdatering av planverket distribuere revidert(e) 

plan(er)i henhold til  fordelingsliste innen 1. mars. Alle reviderte planer skal i tillegg legges inn 

i CIM. 

 

7.2.2 Kontroll og oppfølging ved kriser/øvelser 

Det planverk som blir berørt av oppståtte kriser eller øvelser, skal uten opphold gjennomgås av 

beredskapsleder, ansvarlig for fagplanen(e), eventuelt i samarbeid med berørte parter. Dersom 

det fastslås feil i planen, eller det har vært større avvik mellom plan og faktisk gjennomføring, 

skal planen vurderes korrigert for slike avvik. 
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Ansvarlig for planverket (beredskapsleder) skal se til at det hvert annet år planlegges og 

gjennomføres øvelse. Halvparten av øvelsene bør legges opp som rene papirøvelser, og resten 

som praktiske øvelser. Øvelser sammen med eksterne instanser bør gjennomføres ved 

annenhver øvelse. 

 

7.2.3 Rutiner for revisjon av plan hvert fjerde år 

Planen skal revideres hvert 4. år 

  

Ved revisjonen skal planansvarlig (beredskapsleder) gjennomgå og revidere ROS-analysen på 

bakgrunn av endrede påvirkninger utenfra (lover, forskrifter, vedtak m.m.), og innenfra 

(målsettinger, vedtak, planer, årsrapporter, m.m.). ROS-analyse på områder med betydning for 

samfunnssikkerhet og beredskap skal være en del av kommunens planstrategi iht. Plan- og 

bygningsloven. 

 

Planansvarlig kontrollerer om: 

 målsettingen for planen bør endres 

 rutiner for årlig kvalitetskontroll og vedlikehold er fulgt og/eller må justeres 

 målsettingene for arbeidet er oppnådd/fulgt 

 

Planansvarliges (beredskapsleders)rapport med forslag til forbedringer som kan rette opp avvik 

og/eller hindre nye avvik, skal legges til grunn for evt. for evt. endringer i målsettingene for 

planen. Disse vurderes av skal av ansvarlig myndighet, eventuelt av kommunestyret. 

 

Korrigert plan fordeles i henhold til fordelingsliste senest én måned etter behandling av 

rådmannen/kommunestyret. 

 

 

 


