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1. SAMVIRKE MED EKSTERNE AKTØRER 

Kommunens samvirke med eksterne aktører er beskrevet i nasjonale retningslinjer som Politiets 

Beredskapssystem Del 11 og Veileder om Enhetlig Ledelsessystem (ELS). 

1.1 Politi/lensmann  

ANSVAR SAMVIRKE 

Kommunens 

ansvar i 

samarbeid med 

politi 

 

- Politiet kan i samråd med kommunen overdra deler av ansvaret for 
krisehåndteringen til kommunal kriseledelse. 

- Kommunen bistår med kriseledelse for hendelser som strekker seg 
over lenger tid og hvor fare for menneskeliv er lav, for eksempel ved 
flom, frost, skogbrann o.l. 

Redningstjenesten

/politiet 

 

Ved akutt fare for liv og helse er den nødvendige samordningen 

ivaretatt gjennom den offentlig organiserte redningstjenesten, som trer i 

funksjon etter beslutning av politimester eller hovedredningssentral (HRS).  

 

Politiet har 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. 

 

1.2 Fylkesmann 

ANSVAR SAMVIRKE 

Kommunens 

ansvar i 

samarbeid med 

Statsforvalteren 

 

- Varsle/informere Statsforvalteren om beredskapssituasjonen 

- Rapportere til Statsforvalteren underveis/ i etterkant ihht mal 

- Be om bistand ved behov for regionale ressurser  

- Be om bistand ved behov for befolkningsvarsling via NRK/lokale 
medier 

 

Statsforvalteren Statsforvalteren skal utøve et samordningsansvar for krisehåndteringen på 

regionalt nivå for å sikre optimale og samordnede løsninger mellom 

aktørene. Primært er Statsforvalteren oppgaver: 

- Bidra til god kontakt og gjensidig bistand og samarbeid mellom 
sivile og militære myndigheter 

- Samordne den sivile del av totalforsvaret  

- Sørge for at fylkets ressurser fordeles og utnyttes på en 
hensiktsmessig måte for dekning av sivilbefolkningens behov og 
for den samlede forsvarsinnsats.  

 
1 Politidirektoratet; Politiets Beredskapssystem del 1, 2011 og DSBs/Kystverkets Veileder om Enhetlig 
Ledelsessystem (ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning), 2011, beskriver 
struktur, ansvar og kommandolinjer mellom beredskapsaktørene under alvorlige hendelser. 
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- Rapportere til nasjonale myndigheter 
 

Statsforvalteren har en tilretteleggings- og støttefunksjon i 

krisehåndteringen som skjer lokalt: 

- informasjonsutveksling mellom berørte aktører når en krise er 
oppstått  

- videreformidling av ekstra ressurser til kommunene 

- sammenkalling av Fylkesberedskapsrådet for samordning av tiltak 
 

 

1.3 Ørland flystasjon (Øf) 

FASE SAMVIRKE 

Ved en 

beredskaps-

hendelse 

Kommunens ansvar 

- Varsle om beredskapshendelser 

- Avklare om det er behov for bistand og om Øf skal stille med liaison 
i kommunens kriseledelse. 

 

Øf tilbyr 

- Bistå kommunen med ressurser ved behov. Ressursen utløses gjennom 
innsatsleder politi eller branntjeneste.  

- Liaison fra Øf vil kunne koordinere og utløse forsvarets ressurser ved 
behov. 

Etter en hendelser Kommunens ansvar 

- Inkludere Øf i kommunens debrief og evaluering 
 

Øf sørger for 

- Oppfølging og støtte til eget innsatspersonell 
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1.4 Interkommunale selskap 

VIRKSOMHET SAMVIRKE 

Fosen brann- og 

redningstjeneste 

IKS 

 

Kommunens ansvar 

- Varsle om beredskapshendelser (også hendelser som ikke utløser 
brann og redning, men som grenser opp mot deres ansvarsområde, 
evt kan eskaleres til å berøre deres tjeneste) 

- Inkludere branntjenesten i kommunens debrief og evaluering 
 

Tilbyr  

- Bistå kommunen med ressurser ved behov 

Barset  kommunale 

vannverk 

 

Kommunens ansvar 

- Å løse situasjoner som berører vannforsyning, kommunen bistår med 
ressurser (personell og utstyr), felles arbeid med å formidle 
informasjon til berørte 

- Inkludere vannverket i kommunens debrief og evaluering 

Fosen Helse /ØMS 

 

Kommunens ansvar 

- Varsle daglig leder/driftsjef/avd.leder om ved behov for å 
mobilisere innstats ved Fosen legevaktsentral og sengepost ved Fosen 
ØMS. 

- Inkludere Fosen Helse/ØMS i kommunens debrief og evaluering 
 

Tilbyr  

- Opprette egen operasjonsstab (OPS helse) som samhandler direkte 
med operasjonsrommet i kommunens kriseledelse. 

- Bistand til psykososial omsorg (bistå psykososialt kriseteam, 
pårørendesenter, psykologressurs, mobilisere Rask Psykisk 
Helsehjelp) 

- Mobilisering av leger og annet helsepersonell 

- Mottak og retriagering av «grønne» pasienter fra skadested 

- Omprioritering av egen sengepost for mottak av akuttpasienter 

- Dersom man ikke kan frakte pasienter til sykehus, kan medisinsk 
diagnose/behandling foretas på stedet – har utstyr som sender 
pasientdata (røntgen, overvåkning) til spesialisthelsetjenesten på 
St.Olavs for beslutningsstøtte.  
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1.5 Nabokommuner 

VIRKSOMHET SAMVIRKE 

Indre Fosen 

 

- Etter anmodning 

Åfjord 

 

- Etter anmodning 

Orkland 

 

- Etter anmodning 

Hitra 

 

- Etter anmodning 

Osen - Etter anmodning 

Trondheim - Tilbyr bistand 

- Ressurser og faglig råd innen krisekommunikasjon 
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1.6 Kanaler for samvirke under en krise 

KANAL BRUKSOMRÅDE 

Telefon Kommunens varsling og kommunikasjon foregår primært via 

mobiltelefon /fasttelefon. 

Samband/Nødnett Nødnett ble tatt i bruk i 2015 som felles kommunikasjonsnett 

for nød- og beredskapstjenester i Norge.  

Satellittelefon Ved behov 

CIM Kommunen, Statsforvalteren og DSB bruker CIM til varsling, 

loggføring (dele logger). 

Videokonferanse/Lync/Skype Kommunens kriseledelse, operasjonsrom og stab har tilgang 

til videokoferansesystem/Teams/Lync/Skype for å 

kommunisere, ha felles møter også ved geografisk avstand. 

Liaison Kommunen åpner opp for å inkludere liaisoner fra sentral 

samarbeidsaktører for å sikre god kommunikasjonsflyt og 

samvirke. 

 

Politi/LRS kan be om liaison fra kommunen inn til deres 

kriseledelse. 
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2. INTERNE RESSURSER 

Interne ressurser er kjent og variabel. Oppdatert kunnskap om dette finnes på kommunens 

driftsavdelinger 

2.1 Fagpersonell 

Kommunens fagpersonell er tilgjengelig ved behov.   

2.2 Kommunens beredskapsråd 

Etablert og drives av kommunens beredskapskoordinator. 
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3. ØVRIGE RESSURSER 

Tilgang på ressurser i området ved en eventuell hendelse er gode. Disse er tilgjengelig, enten via 

forespørsel fra kommunen, eller på direkte forespørsel fra politiet. En opplisting av dette krever 

store oppfølgingskapasiteter for at det skal være oppdatert til enhver tid. Moderne teknologi 

gjør at opplysninger om dette til enhver tid er tilgjengelig, og en har derfor valgt ikke å liste 

dette opp i stor grad. Kriseledelsens operasjonsrom skal være i stand til å framskaffe 

opplysninger om ressurser som trengs, til enhver tid. 

Noen nøkkelbedrifter/tjenester: 

 

Navn Kontaktinfo Stikkord 

Statsforvalteren/beredskap 73 19 91 68 Koordinerende 

St Olavs hospital 06 800 Sykehustjenester 

Redningsselskapet 06 757 Redningstjeneste, sjø 

HV 12 74 83 6710 Personell/materiell 

Adresseavisen 07 200 Info/nettsider 

Fosna-Folket 72 51 57 00 Info/nettsider 

NRK/P1 23 04 70 00 Info 

Rædergård AS 72 52 35 55 Maskiner 

Roger Hvitsand AS 915 43 977 Maskiner 

Bjørn Norset AS 958 13 200 Maskiner 

UCO 40 00 14 59 Maskinutleie 

Ramirent 40 48 05 44 Maskinutleie 

Fosenkraft 72 52 04 20 Kraftforsyning/linje/data 

ATB 02 820 Buss/båt/ferge 

Ørland sanitetslag  Generell støtte 

Grandes Turbusser 91 16 59 22 Busser/bil 

Ørland Taxisentral 72 52 48 10 Busser/bil 

Ørland Kysthotell 72 51 33 00 Overnatting/bevertning 

Hovde Gård 72 51 59 00 Overnatting/bevertning 

Ørland flystasjon  72 51 29 44 Varsling 132 LV 
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ØRLAND KOMMUNE  Tlf: 72 51 40 00 
  postmottak@orland.kommune.no 

 


