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2 Oppsummering 
Kommunene i Trøndelag oppgir en stor grad av måloppnåelse for øvelsen. Hele 94 prosent 
av respondentene oppgir at øvelsens hovedmål – «Øvelse Sodd 2018 skal bedre 
kommunenes evne til å håndtere uønskede hendelser» – er oppnådd. Fylkesmannen er 
spesielt fornøyd med deltakelsen og innsatsen, og måten kommunene jobbet med 
scenarioet gjennom øvingsdagen. Fylkesmannen er også særlig fornøyd med de gode 
evalueringsrapportene med tiltaksplaner fra kommunene. Det er registrert over 200 
konsekvens- og risikoreduserende tiltak etter øvelsen!  
 
Hovedinntrykket er at kommunene er robuste ved kortvarige hendelser, men kan være 
sårbare ved langvarige hendelser. Ut i fra rapportene fra kommunene virker det som at 
kommunene har godt planverk og god beredskap for å håndtere hendelser og 
følgehendelser som skyldes bortfall av ekom og strøm i et begrenset tidsrom. Kommunene 
rapporterer om manglende planverk og tiltakskort for å håndtere følgehendelsene når krisen 
blir langvarig. Det er flere som påpeker at forsyningssikkerheten vil bli krevende over tid og 
at dette kan gå utover tjenesteproduksjonen og sikkerheten. Flere kommuner oppgir også at 
de ikke har ROS-analyser for hendelser som pågår over lang tid.   
 
Varslings-/ og rapporteringsrutiner oppleves generelt som gode, og det er en bedring fra 
fjorårets øvelse når det gjelder bruk og kompetanse i beredskapssystemet CIM. Det skiller en 
del mellom kommunene når det gjelder bruken av CIM, men samtlige kommuner foruten én 
leverte situasjonsrapport til Fylkesmannen innen fristen. Fylkesmannen har oppdatert 
varslingslistene både i forbindelse med fylkessammenslåing og som en del av 
øvingsforberedelsene, det er likevel noen feilmeldinger når det gjelder varsling – 
Fylkesmannen er avhengig av at alle endringer i varslingslistene til kommunene meldes inn. 
Det kan virke som at enkelte kommuner også har noe uklarhet i egne varslingsrutiner 
internt. Men 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.  
 
Når det gjelder kriseledelse uttrykker flere at kriseledelsen fungerte godt. 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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3 Innledning 
 
Øvelse Sodd 2018 er en felles beredskapsøvelse for kommunene i Trøndelag som 
ble arrangert av Fylkesmannen i Trøndelag 11. april 2018.  
 
Øvelsen ble gjennomført som en funksjons-/ (varsling) og diskusjonsøvelse og 
ble initiert med at alle kommunene fikk et varsel fra Fylkesmannen 11. april kl. 09:00. 
Øvelsen ble avsluttet samme dag kl. 15:00. Vedlagt varselet var et scenario – med tilhørende 
diskusjonsoppgaver og krav om tilbakemeldinger til Fylkesmannen.  
 
Tilbakemeldingene ble gitt form av kvittering for mottatt varsel, situasjonsrapport og video-
/telefonkonferanse. Scenarioet omhandlet utfordringer på viktig infrastruktur som skyldes 
hybride angrep som rammet regionen. Kommunene jobbet med hvordan bortfall ev ekom 
og strøm påvirket tjenestetilbudet og samfunnets kritiske funksjoner. Valget av scenario er 
en del av kompetansehevende tiltak i forhold til NATO-øvelsen Trident Juncture som finner 
sted i blant annet Trøndelag høsten 2018 og en endret sikkerhetspolitisk situasjon. Et meget 
viktig punkt i forhold til valg av scenario er at følgehendelsene kommunene måtte jobbe 
med er scenariouavhengig. Dvs. at funnene i kommunenes egenevaluering og de tiltakene 
som blir satt i verk etter øvelsen, vil styrke beredskapen og robustheten i kommunene også 
ved andre typer hendelser som kan påvirke samfunnets kritiske funksjoner.  
 
Målgruppen for øvelsen var kommunens kriseledelse og kriseledelsens viktigste 
støttefunksjoner. Deltakerne øvde i egne lokaler. Øvingsledelse og spillstaben var lokalisert i 
Fylkesmannens lokaler i E. C. Dahls gt. i Trondheim.  
 
Bakgrunnen for denne rapporten er Fylkesmannens observasjoner, situasjonsrapporter og 
evalueringsrapporter fra kommunene, samt et spørreskjema som kommunenes 
beredskapskoordinatorer har respondert på. Rapporten tar ikke for seg stabsmetodikk. Den 
omhandler heller ikke interne forhold i kommunen i vesentlig grad, men gjengir et ekstrakt 
av kommunenes egenevaluering og rapportering.  
 
I forkant av øvelsen var samtlige kommuner anmodet om å gå gjennom egne 
beredskapsplaner, oppdatere varslingslister og ta en gjennomgang av DSB-CIM. 
Fylkesmannen hadde kompetansehevingstiltak og kurset over 50 personer fra kommunene i 
DSB-CIM før øvelsen. Alle 47 kommuner i Trøndelag gjennomførte en varslingstest i DSB-CIM 
i regi av Fylkesmannen i forkant av øvelsen. Fylkesmannen oppdaterte sine varslingslister til 
kommunene basert på rapportering fra denne testen.   
 
I alt deltok 40 av 47 kommuner. Kommunene: Leka, Fosnes, Grong, Levanger, Namsskogan, 
Selbu og Stjørdal deltok ikke i øvelsen.  
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4 Øvingsmål og måloppnåelse 
 

4.1 Måloppnåelse  

4.1.1 Hovedmål  
 
Øvelse Sodd 2018 skal bedre kommunenes evne til å håndtere hybride hendelser. 
 

 
 
 

4.1.2 Delmål 1 
 
Øvelsen skal avklare om kommunene har tilfredsstillende planverk og rutiner for mottak, 
videredistribusjon og håndtering av beredskapsvarsel. 
 

 

94 %

6 %

Har øvelse SODD 2018 bidratt til å 
øke kommunens evne til å håndtere 

uønskede hendelser?

Ja

Nei

Vet ikke

72 %

28 %

Hvordan klarte kommunen ut fra 
eget planverk og rutiner å motta, 

håndtere og videredistribuere 
beredskapsvarsel?

Meget bra

Bra

Mindre bra

Dårlig
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4.1.3 Delmål 2 
 
Øvelsen skal avklare om kommunene har tilfredsstillende planverk og rutiner for å håndtere 
hybride hendelser som utfordrer kommunens evne til tjenesteproduksjon.  
 

 
 
 

4.1.4 Delmål 3  
 
Øvelsen skal avklare om kommunene har tilstrekkelig kompetanse i DSB-CIM. De skal som 
minimum klare å: Opprette hendelse; varsle; loggføre samt lage og dele rapport med 
Fylkesmannen. 
 

 
 
  

12 %

88 %

Hvor bra mener dere at deres egne 
planverk og rutiner er for å 

håndtere hendelser som utfordrer 
kommunens tjenesteproduksjon?

Meget bra

Bra

Mindre bra

Dårlig

56 %
44 %

Hvordan klarte kommunen å 
opprette hendelse, varsle, loggføre 

samt lage og dele rapport med 
Fylkesmannen gjennom DSB-CIM?

Meget bra

Bra

Mindre bra

Dårlig
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4.1.5 Delmål 4  
 
Øvelsen skal avklare om kommunene og Fylkesmannen på en hensiktsmessig måte klarer å 
bruke telefon-/videokonferanser som informasjonskanal under krisehåndtering og 
samordning. 
 

 

  

44 %

37 %

19 %

Hvordan synes dere Fylkesmannen 
og kommunene klarte å bruke 
lync/skype (evt. Telefon) som 

informasjonskanal under denne 
øvelsen?

Meget bra

Bra

Mindre bra

Dårlig
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5 Observasjoner 

5.1 Varsling  
Varsling om oppstart ble sendt på e-post, SMS- og talemelding til ordførere, rådmenn og 
beredskapskoordinatorer. Selv om kommunene i varslingstesten som ble gjennomført i 
forkant, skulle oppdatere kontaktopplysninger, forekom det enkelte feil. Det viser seg at det 
vanskelig lar seg gjøre å hele tiden ha tilgjengelig riktig varslingsliste for alle disse i 47 
kommuner pga. for eksempel sykdom og kortvarig fravær. Det er derfor viktig at 
kommunene har etablert en beredskapsepostadresse for mottak av beredskapsmeldinger 
som videresendes til medlemmene av kriseledelsen. Det er fremdeles fem kommuner som 
ikke har en slik beredskapsadresse. Ved utsendelse av beredskapsmeldinger på e-post, ber 
Fylkesmannen om bekreftelse på mottak. Dette gjøres ved en responsprofil i e-posten: 
Øverst i teksten er det en lenke som skal klikkes på når meldingen er mottatt. Når vi har fått 
kvittering på at meldingen er mottatt anser vi kommunen for varslet, uavhengig hvem som 
har kvittert på varselet. Da gjelder kommunens interne varslingsrutiner for å varsle riktige 
personer i kriseledelsen. Det har ingen betydning at flere personer i samme kommune 
kvitterer for mottatt varsling.   
 

• Fylkesmannen anmodes om at det opprettes en egen beredskapse-postadresse for 
mottak av beredskapsmeldinger.  

• Lag rutiner for å kvittere ut at beredskapsmeldinger er mottatt og forstått.  

5.2 Telefon-/ videokonferanser  
Det ble avholdt tre video-/telefonmøter via Skype. Denne løsningen viser seg å fungere 
tilfredsstillende. Det er kort rapporteringstid per kommune pga. at så mange kommuner skal 
med, og en er avhengig av disiplin på dem som avlegger rapport. Dette fungerte bra under 
årets øvelse. Det ble registrert en del støy under et av møtene.  
 
Ved reelle hendelser vil ikke hele kommunens kriseledelse delta på telefonmøtene, men til 
nå mener vi det har vært mye læring for alle å delta på dette. Det kan komme endringer på 
dette ved senere øvelser slik at det f. eks kun er én fra kommunen som avlegger rapport, 
mens resten av kommunens kriseledelse jobber som normalt.  
 
Gitt en situasjon der det ikke er mulig å gjennomføre et slikt møte på grunn av brudd i ekom 
eller strøm vil satellittelefon eller Nødnett bli brukt. Per i dag er det fremdeles 10 kommuner 
som ikke har satellittelefon. Samtlige Fylkesmenn og kommuner tilbys nå å bruke Nødnett. 
Fylkesmannen i Trøndelag og noen kommuner i Trøndelag har nå tatt i bruk Nødnett for 
kommunens kriseledelse. Nødnett eller satellittelefon kan sikre kommunen evnen til å 
fortsatt kommunisere ved bortfall av ekom.  
 

• Sjekk ut at det er kompetanse i bruk av videokonferanseutstyr og at brukere kan 
dempe lyden når de ikke har taletid. 

• Fylkesmannen anmoder kommunene om å vurdere satellittelefon som alternativt 
samband. 

• Fylkesmannen anmoder kommunene å vurdere anskaffelse av Nødnett for 
kommunens kriseledelse.  
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5.3 Situasjonsrapport 
Kommunene skulle sende inn situasjonsrapport iht. nasjonale retningslinjer for rapportering 
på samordningskanal: DSB-CIM. Samtlige kommuner met unntak av én, fikk sendt inn 
situasjonsrapport etter fast mal, i CIM. Primært skal situasjonsrapportene deles med 
Fylkesmannen i CIM. Dette for at vi skal kunne sette sammen rapportene i ettertid. Av de 40 
kommunene som deltok var det 35 kommuner som delte situasjonsrapport og fire som 
sendte situasjonsrapport på e-post.  
 

• Kommunene anbefales å trene på å utarbeide, godkjenne og dele situasjonsrapport i 
CIM. Sjekk at brukere av CIM har tilstrekkelig rettigheter til å godkjenne og dele 
rapport, samt at denne kompetansen besittes av tilstrekkelig mange personer.  

 

5.4 Evaluering 
Iht. Forskrift om kommunal beredskapsplikt §8 skal kommunene skal etter øvelser og 
uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. Der evalueringen gir grunnlag for det skal 
det foretas nødvendige endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner.  
 
I alt 31 av de deltakende kommunene har sendt inn evalueringsrapport med påfølgende 
tiltaksplan. Evalueringsrapportene viser at kommunene har jobbet veldig godt med scenariet 
og det er registrert over 200 sårbarhetsreduserende tiltak etter øvelsen. Tiltaksplanene er 
gjennomgående konkrete og gode og beskriver tiltakene med både ansvar og tidsfrist. For 
kommuner som ikke har sendt inn rapportene anmoder vi om at disse ettersendes. Flere av 
tiltakene er generiske og scenariouavhengige og vil styrke kommunenes robusthet med 
tanke på samfunnets kritiske funksjoner.  
 
 

 
 
Dag Otto Skar (e. f.) 
fylkesberedskapssjef 
                   Henning L. Irvung 
                   seniorrådgiver  
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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. 29 av 40 kommuner som har levert 
egenevalueringsrapport (7 kommuner deltok ikke på årets øvelse). Rapportene skiller seg fra 
hverandre. Noen er utfyllende og gjengir detaljert kommunens opplevelse av øvelsen, med 
en oppsummering av funn, oppfølgingstiltak, ansvar og frist for gjennomføring, mens andre 
svarer kort og konsist på de 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 kommuner rapporterer at scenarioet var 
omfattende og utfordret kommunen og kommunens kriseledelse på mange områder som 
opplevdes som veldig nyttig. Det ble videre rapportert at øvelsen ga kriseledelsen gode 
refleksjoner rundt samfunnskonsekvenser og ikke bare tanker rundt kommunal 
organisasjon/ tjenesteproduksjon. Likeledes opplever flere kommuner at samordnede 
øvelser for alle kommuner i Trøndelag gir nyttig læring og at øvelser uten ytre påvirkninger 
gir mulighet for nyttige refleksjoner og vurderinger av egne planer. 
En del av kommunene som deltok i øvelsen er i sammenslåingsprosesser og øvelsen 
avdekket behov for på et tidlig tidspunkt å utarbeide felles ROS-analyser og 
beredskapsplaner. De fleste kommuner rapporterer at de gjennom denne øvelsen 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.  
 
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 oppnådd. Et 
flertall av kommunene utrykker eksplisitt at etablering av kriseledelse gikk bra, og i de fleste 
tilfeller også raskt. En kommune ønsker å etablere tiltakskort for akuttfasen rett etter at 
staben er satt.  
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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. Spesielt 
gjelder dette avklaringer på hvem som loggfører å etablere gode rutiner på informasjon 
internt og eksternt. 
 
Flere kommuner opplyste at de i tillegg til kriseledelsen hadde 
kommunelege/kommuneoverlege, leder kriseteam, liaison fra politi og observatører som 
deltok under øvelsen. Dette opplevdes som nyttig og lærerikt under øvelsen. 
 
En kommune rapporterer at det hadde vært en fordel å invitere stedfortredere i 
kriseledelsen, samt enhetsledere med i øvelsen for læring og redusere sårbarheten. 
 
Når det gjelder revidering av kommunenes planverk, har mange kommer i sine 
oppfølgingsplaner nevnt at oppdatering av helhetlig ROS, beredskapsplan og andre planer er 
nødvendig. Noen kommuner oppgir også at det er behov for at planer er tilgjengelig både 
elektronisk (i CIM) og i papirform. 

CIM 
Ett av målene for øvelsen var å gi kommunene praktisk trening i DSB-CIM. Også her viser 
evalueringsrapportene noe variasjon mellom kommunene. Vårt inntrykk er at 
kunnskapsnivået i bruk av DSB-CIM er vesentlig bedre enn ved forrige øvelse, men noen 
kommuner rapporterer at det er behov for at flere (både i ut utenfor kriseledelsen) trenger 
mere opplæring i bruk av DSB-CIM. Mens noen kommuner meddeler at de har 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. Noen 
kommuner avdekket at noen tildelte roller i CIM ikke hadde tilgang på noen nødvendige 
funksjoner i CIM (herunder deling av rapport). 

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  
De aller fleste kommunene rapporterer at gjennomføring av telefonmøtene fungerte bra, 
men deler av møtene ble forstyrret av at noen av deltakerne ikke mutet telefonen under 
deler av møtet.  
Flere rapporterer at også telefonmøtene og evaluering fra andre kommuner bidrar til økt 
kunnskap og læring i egen kommune.  
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IV. Normaliseringsfasen 
Tilbakemelding på normaliseringsfasen varierer mellom kommunene, og alt i alt er det blitt 
skrevet mindre om denne delen av øvelsen.  

Planverk  
Noen av kommunene er fornøyde med eksisterende planverk og oppgir dette som 
medvirkende årsak til vellykket krisehåndtering under øvelsen. Flere kommuner rapporterte 
at de ikke hadde tilstrekkelig planverk for håndtering av hendelser over så lang tid. Flertallet 
rapporterte om behov for oppdatering og revidering av planverk - både av ROS-analyser, 
kommunale beredskapsplaner, bedre kartlegging og dokumentasjon av nødstrømaggregater 
ved kommunale bygg, vannverk mv. Likeledes rapporterer flere kommuner behov for 
oversikter over avtaler med eksterne ressurser. Dette er satt opp i de aller fleste 
tiltaksplanene fra kommunenes egenevalueringsrapporter. 
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Vedlegg 2 – Resultater fra Quest back om øvelsen 
 
Følgende diagram er resultater av spørreundersøkelsen om hvordan kommunene opplevde 
Øvelse Sodd 2018. Resultatene er basert på tilbakemelding fra 32 av 40 kommuner som 
deltok i øvelsen. Questbacken ble sendt ut til beredskapskoordinatorene i kommunene 
dagen etter øvelsen. 
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19 %

Hvordan synes dere varsling og 
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Bra
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