
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Beredskapsøvelse for kommunene i Trøndelag 

Evalueringsrapport – Øvelse Sodd 2019 
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1 Innledning 
Øvelse Sodd 2019 er en felles beredskapsøvelse for kommunene i Trøndelag som ble 
arrangert av seksjon for samfunnssikkerhet og beredskap den 3. april 2019. Målgruppen for 
øvelsen er kommunens kriseledelse og kriseledelsens viktigste støttefunksjoner/ stab. 
Scenariet er kjent for kommunene på forkant slik at de skal kunne oppdatere planverk og 
iverksette kompetansehevende tiltak. Øvelsen har fokus på kompetanseheving og ikke 
testing. Kommunene har laget egne evalueringsrapporten med oppfølgingsplaner. Denne 
evalueringen er en felles oppsummering, med generiske hovedinntrykk basert på rapporter 
og tilbakemeldinger fra kommunene. Tilbakemeldingene fra kommunene viser at 96,5 
prosent oppgir at de synes øvelsen var meget bra eller bra.   
 
 

2 Oppsummering 
I alt deltok 40 av 48 kommuner.  
Kommunene Frosta, Grong, Hitra, Klæbu, Leka, Levanger, Røros og Røyrvik deltok ikke i 
øvelsen. Det var flere kommuner som skal sammenslås med virkning fra 01.01.2020 som 
øvde sammen for å forberede/øve den nye organisasjonen. Dette er kommunene: 
• Steinkjer og Verran øvde som «nye» Steinkjer kommune 
• Namsos, Namdalseid og Fosnes øvde som «nye» Namsos kommune 
• Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord øvde som Orkland kommune. 
 
Hovedinntrykket er at kommunene jobber godt med scenariet og at de er godt organisert. 
Det kan se ut som at oppdatering av planverk er hovedutfordringen for kommunene samlet 
sett. Hele 63 prosent av kommunene som svarte på questbacken oppgir at det er behov for 
oppdatering av plan for helsemessig og sosial beredskap. Og 40 prosent oppgir at det er 
behov for oppdatering av plan for krisekommunikasjon.  
 
Når det gjelder Nødnett og satellittelefon viser øvelsen dette området ikke er så robust hos 
kommunene. Relativt få kommuner har egne Nødnett-terminaler med talegrupper som 
kommunens kriseledelse kan bruke. Og sambandstesten av satellittelefoner viser at det var 
mange kommuner en ikke fikk kontakt med, selv om de var satt opp med satellittelefon. 
Anskaffelse av Nødnett-terminaler til kriseledelsen og evt. ekstern antenne til satellittelefon 
bør vurderes.  

 

2.1 Type øvelse 
Øvelsen ble gjennomført som en funksjons-, varsling- og diskusjonsøvelse. 
Kommunene i Trøndelag fikk et varsel fra Fylkesmannen den 3. april kl. 09:00. Øvelsen ble 
avsluttet samme dag kl. 16:00. 
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2.2 Scenario 
Et alvorlig utbrudd av en pandemisk influensa er ett av de mest utfordrende 
samfunnssikkerhetsmessige scenarioene vi kan se for oss. Dette kommer klart frem av ROS 
Trøndelag 2019 og AKS 2019   
 
En pandemi kan imidlertid føre til betydelig belasting på samfunnet som helhet på grunn av 
omfattende fravær av arbeidskraft. Folk vil holde seg borte fra jobben fordi de selv er syke 
eller for å ta hånd om syke familiemedlemmer. I tillegg kan det forventes at noen også 
holder seg hjemme av redsel for å bli smittet. For å opprettholde kritisk infrastruktur og 
viktige samfunnsfunksjoner, sikre distribusjon av varer og tjenester osv., er arbeidskraft en 
kritisk ressurs. I og med at en pandemisk influensa ikke vil kunne avgrenses til én sektor eller 
ett 
geografisk område, vil en pandemisituasjon bli en kompleks internasjonal 
sektorovergripende hendelse som vil komme til å stille høye krav til kriseberedskap og 
krisehåndtering generelt og til myndighetenes samordning og samhandling spesielt.  
 
Kommunehelsetjenesten skal yte nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig 
oppholder seg i kommunen. Under en influensapandemi, som i andre smittevernsituasjoner, 
har kommunen ansvaret for å håndtere situasjonen lokalt. Kommunene skal gjennomføre 
nødvendige forebyggende tiltak, samt sikre at personer som oppholder seg i kommunen, har 
tilbud om medisinske undersøkelser, behandling, pleie og omsorg. 

3 Øvingsmål og måloppnåelse 

3.1 Hensikt 
Øvelse Sodd 2019 skal bedre kommunenes evne til å håndtere en pandemi og samtidig 
ivareta kritiske samfunnsfunksjoner og kommunale tjenester.  

 

 

3.2 Mål 
Øvelsen skal: 
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I) Øve og forbedre kommunens planverk og rutiner for mottak, videredistribusjon og 
håndtering av beredskapsvarsel.  

 
96,7 prosent av kommunene som deltok rapporterer meget bra eller bra på måloppnåelse.   

 

 

 

II) Øve og forbedre kommunens planverk og rutiner for å håndtere en pandemi som også 
utfordrer kommunens evne til tjenesteproduksjon.  

 
93,4 prosent av kommunene som deltok rapporterer meget bra eller bra på måloppnåelse.   

 

 

 

 

 

 

  

Diagramtittel

Meget bra Bra Mindre bra

Diagramtittel

Meget bra Bra Mindre bra
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III) Øve og forbedre kommunens planverk og rutiner for kommunikasjon.  

 
93,4 prosent av kommunene som deltok rapporterer meget bra eller bra på måloppnåelse.   

 

 

 

IV) Øve og forbedre kommunens kompetanse i DSB-CIM. De skal som minimum klare å: 
Opprette hendelse; varsle; loggføre samt lage og dele rapport med Fylkesmannen. 

 
Samtlige av kommunene som deltok rapporterer meget bra eller bra på måloppnåelse.   

 

 

 

  

Diagramtittel

Meget bra Bra Mindre bra

Diagramtittel

Meget bra Bra
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V) Øve og forbedre kommunens bruk av nødnett og satellitt-telefoner for de kommuner som 

har anskaffet dette. 

 
33,4 prosent av kommunene som deltok rapporterer meget bra eller bra på måloppnåelse. 40 prosent 

rapporterte om at de ikke har satellittelefon eller at det fungerte dårlig. 33,3 prosent oppgir annet på 

måloppnåelse.   

4 Observasjoner 
 

4.1 Sambandstest – Nødnett/satellittelefon 

4.1.1 Nødnett  
 
Status funksjonstest 

• Hemne, begge talegrupper OK (5011) 

• Indre Fosen: Nei, hevdet de var på , men det var med en terminal fra ambulanse og 
de hadde derfor ikke riktige talegrupper. 

• Lierne: Hadde ikke frekvens FYL-TRL-A1 (felleskanalen) men kontakt på kommunens 
egen kanal 5042 gikk greit. 

• Malvik: Ok på begge kanaler (5031) 

• Meråker: Begge kanaler ok (5034) 

• Midtre -Gauldal: Nei Har ikke radio for kriseledelsen (kun helse sin) 

• Namsos: Begge kanaler ok, (5005) 

• Orkdal: Ok på felleskanal, måtte bruke 5001 på kommunekanal. 

• Rindal: Ok på felleskanal, men manglet riktig kommunekanal (hadde møre kanaler) 

• Vikna: Ok på begge talegrupper (5050) 
 
Funn/ tiltak: Flere kommuner som må sjekke opp software for å bli riktig. Lierne, Orkdal og 
Rindal må få oppdatering med riktige kanaler/talegrupper. 
De kommunene som har terminaler bør vi invitere til egen kort SB sjekk f.eks to ganger i 
året. (Trenger ikke være samtidig) 

Diagramtittel

Bra Meget bra Dårlig Har ikke satellittelefon Annet
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Alle nye kommuner som melder fra de har nødnett bør vi gjennomføre en kort test for 
(fortløpende). 
Sambandsrutiner må være kjent blant alle brukere og det er viktig at vi har de samme 
prosedyrene, hvem endrer eller oppdaterer? DSB? 
 
Oppsummering, omlag halvparten av kommunene som mener kriseledelsen er på nødnett 
har et kanalproblem og dette avsløres ved en enkel oppkalling. 

4.1.2 Satellittelefon 
Av 26 kommuner med satellittelefon ble det oppnådd kontakt med 10. Det ble delvis eller 
ikke oppnådd kontakt med 14. De fleste som det ikke ble oppnådd kontakt med, har 
håndholdte satellittelefoner uten ekstern antenne. For å oppnå kontakt med satellittelefon, 
må den befinne seg i et område med dekning, antennen på telefonen må stå i en slik 
posisjon at den tar inn signaler. En del av kommunene har også meldt inn nummer som ikke 
tilhører kriseledelsen og eller er ikke operativ. En revisjon av satelittelefonnr er påkrevd.  
 
Resultatene viser at det er for dårlige rutiner når det gjelder mottak av 
satellittelefonsamtaler. Det anbefales at kommunene går til anskaffelse av ekstern antenne.  
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 Kontakt Delvis kontakt Feil nummer? Kommentar 

     

     

Kommune, Flatanger x   

dårlig forbindelse / 
helse sin satellitt ikke 
rådmann 

Kommune, Frøya x   dårlig forbindelse 

Kommune, Hemne  melding på svarer   

Kommune, Holtålen  melding på svarer   

Kommune, Høylandet   "Not assigned" 

Kommune, Indre Fosen x   veldig bra kontakt 

Kommune, Lierne (x)   

ringer men ikke 
kontakt 

Kommune, Meråker  melding på svarer   

Kommune, Melhus    

telefonnr 1 
privatperson (?), 
telefonnr 2 melding 
på svarer 

      

Kommune, Midtre Gauldal  melding på svarer   

Kommune, Namsos x    

Kommune, Nærøy  melding på svarer   

Kommune, Oppdal x   veldig bra kontakt 

Kommune, Orkdal x    

Kommune, Overhalla    

høres ut som telefon 
besvares, men ingen 
kontakt 

Kommune, Rennebu x    

Kommune, Roan   "Not assigned" 

Kommune, Bjugn  melding på svarer   

      

Kommune, Selbu  melding på svarer   

Kommune, Snillfjord   "Not assigned" 

Kommune, Snåsa   "Not assigned" 

Kommune, Steinkjer x   

nådd på satellitt 2 / 
hovednummer ikke 
prøvd 

Kommune, Tydal x    

Kommune, Vikna  melding på svarer   

Kommune, Ørland  melding på svarer   

Kommune, Åfjord   "Not assigned" 

Totalt antall kommune  10 9 5  
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5 Vedlegg 1 – Spørreundersøkelse 

 
Se eget vedlegg - ØVELSE SODD 2019, RAPPORT ETTER QUESTBACK  
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