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1. Innledning  
Øvelse Sodd 2017 er en felles beredskapsøvelse for kommunene i Trøndelag som 

ble arrangert av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag. Denne rapporten omhandler kommunene i sør.  
 

Øvelse Sodd ble gjennomført som en funksjons-/ (varsling) og diskusjonsøvelse. 
Øvelsen ble initiert med at alle kommunene fikk et varsel fra Fylkesmannen 1. 

mars kl. 09:00. Vedlagt varselet var et scenario – med tilhørende 
diskusjonsoppgaver og "bestilling" av tilbakemeldinger til Fylkesmannen. 
Tilbakemeldingene ble gitt form av kvittering for mottatt varsel, 

situasjonsrapport og video-/telefonkonferanse. Scenarioet for øvelsen var 
pågående livstruende vold (PLIVO) i en skole. Alle kommunene i Sør- og Nord-

Trøndelag var invitert. Til sammen deltok 44 kommuner. I Sør-Trøndelag deltok 
ikke kommunene Agdenes, Holtålen og Røros i øvelsen.  
 

Målgruppen for øvelsen var kommunens kriseledelse og kriseledelsens viktigste 
støttefunksjoner.  Deltakerne øvde i egne lokaler. Spillstaben var lokalisert i 

fylkesmannens lokaler i E. C. Dahls gt., Trondheim og Statens hus, Steinkjer. 
Øvingsleder for kommunene i sør var: Henning L. Irvung. Øvingsleder for 
kommunene i nord var: Knut Bakstad. Kommunene forholdt seg iht. 

rapporteringsvei til respektive Fylkesmann.  
 

Bakgrunnen for denne rapporten er Fylkesmannens observasjoner og rapporter 
fra kommunene. Rapporten tar ikke for seg stabsmetodikk og metode. Den 

omhandler heller ikke interne forhold i kommunen i vesentlig grad, men gjengir 
et ekstrakt av kommunenes egenevaluering.  

2. Oppsummering 
Kommunene oppgir en stor grad av måloppnåelse for øvelsen. 87 prosent oppgir 

en måloppnåelse for øvelsens hovedmål - Øvelse Sodd 2017 skal bedre 
kommunenes evne til å håndtere uønskede hendelser - som «Meget bra». 
Fylkesmannen er spesielt fornøyd med at samtlige deltagende kommuner stilte 

med kriseledelsen, og måten kommunene jobbet med scenarioet gjennom 
øvingsdagen. Varslings-/ og rapporteringsrutiner oppleves generelt som gode, 

men er av en så avgjørende betydning at gjennomgang av rutiner og system 
likevel anbefales. Når det gjelder utfordringer melder flere kommuner at 
scenarioet er krevende og at planverket, både overordnet og på enhetsnivå, kan 

være mangelfullt. Det er også et utviklingspotensial i det å bruke 
beredskapssystemet CIM.   

3. Anbefaling for kommunene  
Kommunene anmodes jfr. Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 8, om å lage 

en egen oppfølgingsplan etter øvelsen basert på spesifikke funn som kommer 
frem av egenevalueringen til hver enkelt kommune samt generelle anbefalinger 

basert på Fylkesmannens observasjoner.  
 
Her følger noen generelle anbefalinger basert på Fylkesmannens observasjoner.  
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3.1.  Varslingsfasen 
 Fylkesmannen anbefaler kommuner som bruker postmottak som mottak 

for beredskapsvarsel å etablere en egen beredskapse-post for mottak av 
slike meldinger. For eksempel: «beredskap@NN.kommune.no». Og at 

varslinger og beredskapsmeldinger som blir sendt til denne e-postadressen 
blir videresendt til kommunens kriseledelse.  

 Kommunene kan med fordel beskrive rutiner for håndtering av varsling 

(mottak og videresending av varsel) i egen beredskapsplan.  

3.2.  Håndteringsfasen 
 Fylkesmannen anbefaler kommunene å invitere lensmann/politi på 

beredskapsøvelser som liaison. Dette kan med fordel beskrives i 
beredskapsplanen.  

 Kommunene kan med fordel ha en gjennomgang av beredskapsplanene 
for å tilpasse dem scenario med PLIVO. Gjennomgangen bør også omfatte 

underliggende planer som i skolene.   

3.3.  Normaliseringsfasen  
 Kommunene kan med fordel legge inn en mal for evalueringsrapport som 

en rapportmal i CIM.  
 Kommunene skal lage en oppfølgingsplan med bakgrunn i funn av 

evalueringsrapportene.  

3.4.  CIM 
 Kommunene anbefales å øve på loggføring, rapportskriving og deling av 

rapport i CIM. Flere bør kunne dette. Vi gjør oppmerksom at det ikke er 
alle roller/brukere i CIM som har mulighet til dette. Ta en gjennomgang av 

rollene og se hvem som har rettigheter til å godkjenne og dele rapporter.  
 Øve på Samspillet mellom loggfører og kriseleder. 

 

3.5. Telefonkonferanse 
 Kommunene bør øve på det tekniske utstyret som skal brukes på telefon-/ 

videokonferanser.  
 Det er en fordel om alle kommunene har mulighet til å delta på 

videokonferanse via skjerm. Informasjonsdeling blir lettere og en bedrer 

muligheten for lik situasjonsforståelse.  
 

4. Øvingsmål og måloppnåelse 

4.1. Hovedmål 
Øvelse Sodd 2017 skal bedre kommunenes evne til å håndtere uønskede 
hendelser. 

4.2. Delmål  
• Øvelsen skal avklare om kommunen har tilfredsstillende planverk og rutiner 

for mottak, videredistribusjon og håndtering av beredskapsvarsel. 

• Øvelsen skal avklare om kommunen har tilfredsstillende planverk og rutiner 
for raskt å etablere kriseledelse når situasjonen krever det. 
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• Øvelsen skal gi kommunen praktisk trening i DSB-CIM. Opprettelse av 

hendelse; varsling; loggføring samt lage og dele rapport med Fylkesmannen. 
• Øvelsen skal gi kommunene og Fylkesmannen en mulighet til å trene på bruk 

av telefonmøter som informasjonskanal under krisehåndtering og 
samordning. 

4.3. Måloppnåelse 
Svarene er basert på tilbakemelding fra spørreskjemaet kommunene fylte ut.  

4.3.1. Hovedmål 
Har Øvelse Sodd 2017 bidratt til å øke kommunenes evne til å håndtere 
uønskede hendelser? 

 

 
Graden av måloppnåelse vurdert etter skalaen: Meget bra – Bra – Mindre bra – Dårlig. 87 prosent oppgir en 
måloppnåelse på hovedmål som Meget bra.  

4.3.2. Delmål 1  
Kommunen skal utfra planverk og rutiner klare å motta, videredistribuere og 
håndtere beredskapsvarsel. 

 
Graden av måloppnåelse vurdert etter skalaen: Meget bra – Bra – Mindre bra – Dårlig. 93 prosent oppgir en 
måloppnåelse på delmål 1 som Meget bra.  

Meget bra

Bra

Meget bra

Bra
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4.3.3. Delmål 2 
Kommunen skal utfra planverk og rutiner klare å etablere kriseledelse når 
situasjonen krever det. 
 

 
Graden av måloppnåelse vurdert etter skalaen: Meget bra – Bra – Mindre bra – Dårlig. 93 prosent oppgir en 
måloppnåelse på delmål 2 som Meget bra.  

 

4.3.4. Delmål 3 
Kommunen skal klare å opprette hendelse, varsle, loggføre samt lage og dele 
rapport med Fylkesmannen gjennom DSB-CIM. 

 
Graden av måloppnåelse vurdert etter skalaen: Meget bra – Bra – Mindre bra – Dårlig. 73 prosent oppgir en 
måloppnåelse på delmål 3 som Meget bra.  

 

4.3.5. Delmål 4 
Kommunene og Fylkesmannen skal klare å bruke telefonmøter som 

informasjonskanal under krisehåndtering og samordning. 
 

Meget bra

Bra

Meget bra

Bra
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Graden av måloppnåelse vurdert etter skalaen: Meget bra – Bra – Mindre bra – Dårlig. 73 prosent oppgir en 
måloppnåelse på delmål 4 som Meget bra.  

 
 

5. Scenario og gjennomføring  
Scenarioet for øvelsen var en væpnet aksjon ved den største Barne-
/ungdomsskolen i kommunen. Politiet har rykket ut etter melding om pågående 
livstruende vold (PLIVO) - flere skudd har blitt avfyrt på skolen. Alle nødetatene 

er på stedet, og situasjonsbildet politiet har på dette tidspunktet, viser at det er 
mange skadde og mulige omkomne. Det er usikkert om gjerningsmannen/ 

gjerningsmennene er blant de skadde. Politiet ber kommunen om å forberede 
tiltak for å ta hånd om de fysisk uskadde, sørge for støtte og psykososial 
oppfølging, og dessuten forpleining til de direkte berørte og pårørende. 

6. Observasjoner 

6.1. Varsling 
Øvelsen ble varslet på e-post, SMS og talemelding. Det ble bedt om kvittering for 
mottatt varsel for talemelding og e-post.  

 
22 av 22 kommuner kvitterte for mottatt varsel på epost. Vi skiller ikke mellom 

hvem i kommunenes organisasjon som mottar og kvitterer for varslingen. 
Fylkesmannen anser kommunen som varslet når kvittering via lenke på e-post er 
levert.  

 
For å gjøre varsling av beredskapsmeldinger mer robust er kommunene anbefalt 

å ha en beredskaps-epost som videresendes internt i kommunen. Flere 
kommuner opprettet dette før øvelsen. Av de 22 kommunene som deltok er det 
14 kommuner som har etablert egen beredskaps-epost. 

Meget bra

Bra
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Oversikt over kommuner med egen beredskaps-epost. 68 prosent av kommunene har etablert beredskaps-
epost.  
 

6.2. Telefonkonferanser  
Kommunene i Sør-Trøndelag var fordelt på to telefon-/ videokonferanser. Dette 
for å få et håndterbart antall deltakere. Telefon-/ videokonferansene i denne 

øvelsen var en teknisk test og ikke en test på møtestruktur og innhold. Det var 
satt av kun to minutter per kommune til å avgi kort status. Oppkoblingen 
skjedde enten ved bruk av PC via Lync/Skype eller fra telefon.   

 
Samtlige 22 kommuner deltok i konferansene og det var ingen forsinkelser. Den 

tekniske kvaliteten ble opplevd som god nok og vil bli den foretrukne måten å 
avholde statusmøter med kommunene på. Fylkesmannen er godt fornøyd med 
hvordan møtene ble gjennomført og måten kommunene rapporterte på. 

Fylkesmannen vil også fremheve betydningen av at samtlige kommuner stilte 
med rådmann (beredskapsleder) eller ordfører på telefonkonferansene.  

 
På ett av møtene var det én kommune som blokkerte for de andre da det ble 
mye støy. Kommunen deltok også på feil konferanse.  

 
For å gjennomføre konferansene er det viktig at deltakerne bruker «mute-» eller 

«demp»-knappen på sin telefon/PC for å unngå bakgrunnsstøy. 
 
Det er viktig at deltakende kommuner forholder seg til den tildelte tiden. Bruk 

gjerne en klokke med nedtelling når rapport skal avleveres.  
 

Av 22 kommuner deltok 14 via telefon og åtte via PC (Lync/Skype) 
 

Har egen beredskaps-
epost

Har ikke beredskaps-
epost
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Oversikt over oppkobling på video-/telefonkonferanse. 64 prosent deltok via telefon.  

 

6.3. Situasjonsrapport  
Kommunene skulle levere situasjonsrapport til Fylkesmannen innen kl. 14:00. 
Situasjonsrapporten skulle deles i CIM. Av 22 kommuner var det 18 kommuner 
som fikk delt innen fristen. To kommuner hadde laget situasjonsrapport, men 

ikke fått den delt, og én kommune hadde sendt den på e-post. Etter en purring 
hadde alle kommunene delt rapport. Fylkesmannen har laget en sammenstilt 

situasjonsrapport og delt denne med kommunenes CIM. Det er imidlertid få 
kommuner som har loggført den sammenstilte rapporten.  

 

 
Oversikt over hvor mange som har delt sitrap i CIM. 86 prosent hadde levert sitrap innen fristen.  
 

6.4. Etablert kriseledelse 
Samtlige 22 kommuner hadde etablert kriseledelse for å håndtere øvelsen. 

Fylkesmannens vurdering ar at forskriftskravet om beredskapsøvelser er oppfylt 
iht. § 7 i Forskrift om kommunal beredskapsplikt.  
 

Telefon

PC (Lync/Skype)

Delt sitrap i CIM

Ikke delt sitrap i CIM
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6.5. Liaison fra politiet  
Kommunene ble oppfordret til å invitere politi/lensmann som liaison i 

kriseledelsen. Av 22 kommuner var det 11 kommuner som hadde liaison med i 
kriseledelsen. Fylkesmannen anser det som svært fordelaktig at liaison fra 

politiet deltar. Spesielt med tanke på informasjonsutveksling 
styringsinformasjon, både til kriseledelsen i kommunen, men også til politiet.  
 

 
Oversikt over hvor mange som hadde politiet med som Liaison i kriseledelsen. Halvparten av kommunene 
hadde liaison fra politiet.  

 
 

Utarbeidet 29.3.2017 
 

 
Dag Otto Skar 
Fylkesberedskapssjef 

 
Henning L. Irvung 

Seniorrådgiver 

  

Hadde liaison i kriseled

Hadde ikke liaison i
kriseled
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Vedlegg 1 – Sammendrag av kommunenes egenevaluering 
 

Nedenfor følger en sammenstilling av evalueringsrapportene som kommunene 
har laget og sendt til Fylkesmannen etter øvelsens slutt. Rapportene skiller seg 
fra hverandre. Noen er utfyllende og gjengir detaljert kommunens opplevelse av 

øvelsen, mens andre svarer kort og konsist på spørsmålene som ble stilt. Denne 
sammenstillingen baserer seg kun på den informasjonen kommunene har oppgitt 

i rapportene, og gir på så måte ikke et fullstendig eller dekkende bilde av 
hvordan øvelsen gikk.  
 

I. Oppsummering  
 

Mange av kommunene skriver at øvelsen var nyttig og satte i gang gode 
diskusjoner med reelle problemstillinger og løsninger. Flere av kommunene ser 
nytten av å øve oftere.  

 

II. Varslingsfasen 

Beredskapsvarsel 
Varslingsdelen av øvelsen gikk i all hovedsak veldig fint. Et flertall av 

kommunene skriver i sine evalueringsrapporter at varslingen gikk bra, og flere 
av kommunene presiserer å ha sendt og/eller mottatt varsel i flere kanaler.  

 
Enkelte punkter på forbedringspotensial går igjen, herunder behov for å opprette 
epostadresse for beredskapsvarsel og ønske om å begynne å bruke CIM til å 

innkalle beredskapsledelsen. Noen kommuner oppgir også at ikke alle som skulle 
motta varsel gjorde dette. En kommune uttrykker ønske om å etablere rutiner 

for å fange opp varsel dersom mottaker er vekk, og en annen ønsker rutine for 
videredistribuering av varsel som har gått til beredskapseposten.  
 

Hovedinntrykket er at kommunene i stor grad er gode på mottak, 
videredistribusjon og håndtering av beredskapsvarsel. Det er likevel enkelte 

kommuner som trenger ytterligere etablering og/eller øving av sine rutiner på 
dette. 

Etablering av kriseledelse 
I likhet med varsling, blir øvingsmålet som angår etablering av kriseledelse i stor 

grad oppnådd. Et flertall av kommunene utrykker eksplisitt at etablering av 
kriseledelse gikk bra, og i de fleste tilfeller også raskt. En kommune ønsker også 
videre å etablere tiltakskort for akuttfasen rett etter at staben er satt.  

 

III. Håndteringsfasen 

Kriseledelse 
Beskrivelser av at kriseledelsen fungerte godt, med tydelige roller og god 

kommunikasjon, går igjen i rapportene. Noen rapporter utrykker likevel et behov 
for avklaring rundt ansvar og roller i kriseledelsen samt mellom kriseledelsen og 

andre deler av kommunen.  
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Mens noen av kommunene nevner at deltakelse fra politiet i kriseledelsen var 

nyttig, presiserer en kommune at politiets rolle i kriseledelsen må avklares 
ytterligere.  

 
Når det gjelder revidering av kommunenes planverk, nevnes behov for fokus på 
krisekommunikasjon, evaluering av hendelser, debriefing i etterkant av 

hendelser, prosedyrer for evakuerings- og pårørendesenter og plan for 
skoleskyting. En kommune oppgir også ønske om å gjøre planverk lettere 

tilgjengelig, for eksempel via en app.  

Krisekommunikasjon 
Over halvparten av evalueringsrapportene forteller at krisekommunikasjon ble 
diskutert under øvelsen. Mens noen kommuner skriver at ansvar for 

kommunikasjon og mediehåndtering ble avklart på en god måte, oppgir et større 
antall at det er behov for både avklaringer rundt og planer for 
krisekommunikasjon. Blant disse nevnes ønske om informasjon til befolkningen 

på flere språk, standardsvar til publikum frem til situasjonsbildet er klart og 
behov for å øve krisekommunikasjon.  

CIM 
Ett av målene for øvelsen var å gi kommunene praktisk trening i DSB-CIM. Også 
her viser evalueringsrapportene noe variasjon mellom kommunene. Mens noen 
kommuner meddeler å ha vektlagt bruk av CIM i øvelsen, er det andre 

kommuner som skriver lite eller ingenting om bruk av CIM i sine evalueringer. Alt 
i alt skriver en stor del av kommunene at bruk av CIM gikk bra.  

Loggføring 
Variasjon mellom kommunene vises også i tilbakemeldingene om loggføring. 

Noen av kommunene skriver at loggføring gikk fint, og andre skriver om 
forbedringsmuligheter. Flere av kommunene forteller om behov for opplæring av 

flere loggførere og brukere i CIM. Andre kommuner igjen skriver om uklarheter 
mellom kriseledelsen og loggfører, og at dette må øves mer.  

Telefonmøter  
Et fåtall av kommunene nevner telefonmøtene i sine rapporter. Av disse oppgir 

en et ønske om mer tid per kommune, da det er læringspotensial i en slik 
møtearena. En annen kommune skriver at det var mye støy på linjen under 
møtet, og at det må jobbes med «møtekultur».  

 

IV. Normaliseringsfasen 
Tilbakemelding på normaliseringsfasen varierer mellom kommunene, og alt i alt 
er det blitt skrevet mindre om denne delen av øvelsen. Av kommunene som 
omtaler normaliseringsfasen i sin evalueringsrapport påpeker flere at debrief bør 

gjøres i etterkant av en krise. En kommune melder også om et ønske om å jobbe 
med rutiner for og forståelse av hvordan å følge opp funn fra øvelser og 

hendelser.    

Planverk  
Noen av kommunene er fornøyde med eksisterende planverk og oppgir dette 
som medvirkende årsak til vellykket krisehåndtering under øvelsen. Likevel 

forteller flertallet om behov for oppdatering og revidering av planverk - både av 
kommunenes egne ROS-analyser og beredskapsplaner og av skolenes planverk. 
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Det påpekes behov for å samordne skolenes planer med generelle 

beredskapsplaner og med nasjonalt planverk for PLIVO-hendelser.  
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Vedlegg 2. Anbefalte tiltak for kommunene * 
 
Tiltak Ansvarlig Frist Status 

Etablere en egen beredskapse-post for mottak av slike 

meldinger. For eksempel: «beredskap@NN.kommune.no». 

Og at varslinger og beredskapsmeldinger som blir sendt til 

denne e-postadressen blir videresendt til kommunens 

kriseledelse.  

   

Gjennomgang og beskrivelse av rutiner for håndtering av 

varsling (mottak og videresending av varsel) i egen 

beredskapsplan.  

   

Oppdatere og distribuere varslingslister.    

Invitere lensmann/politi på beredskapsøvelser/hendelser 

som liaison. Dette bør beskrives i beredskapsplanen.  

   

Ta en gjennomgang av beredskapsplanene for å tilpasse 

scenario PLIVO. Gjennomgangen bør også omfatte 

underliggende planer som i skolene.   

   

Utarbeide/ forbedre rutiner og planer for 

krisekommunikasjon.  

   

Legge inn en mal for evalueringsrapport som en 

rapportmal i CIM. Mal kan distribueres fra Fylkesmannen. 

   

Øve på loggføring, rapportskriving og deling av rapport i 

CIM. Flere bør kunne dette. Øve på samspillet mellom 

loggfører og kriseleder.  

   

Ta en gjennomgang av rollene i CIM og se hvem som har 

rettigheter til å godkjenne og dele rapporter. 

   

Øve på det tekniske utstyret som skal brukes på telefon-

/videokonferanser. 

   

Vurdere muligheten til å delta på videokonferanse via 

skjerm. Informasjonsdeling blir lettere og en bedrer 

muligheten for lik situasjonsforståelse. 

   

Utarbeide oppfølgingsplan basert på egenevaluering.     
*Dette er generelle anbefalte tiltak. Kommunene må lage en egen oppfølgingsplan i tillegg, som tar 
utgangspunkt i spesifikke funn, basert på egenevalueringen.  

 


