Øvelse Nord 2017 - evalueringsrapport
Evaluering av Fylkesmannen i Nordlands deltagelse
Kommunal- og beredskapsavdelingen 30.05.2017

Forord
Denne evalueringen er gjort av Karsten Steinvik, Helle Hamnevoll og Tom Mørkved fra
Fylkesmannen i Nordland.
Rapporten baserer seg på erfaringer fra planlegging og gjennomføring av FMNOs
deltagelse.
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Innledning
Øvelse Nord er et øvingskonsept utviklet over mange år av nord universitet med
utgangspunkt i universitetets behov og ønsker om øving av studenter og egen ledelse og
administrasjon. Øvelsen har utviklet seg til å bli en stor samvirkeøvelse der de fleste av
nødetater og øvrige beredskapsetater deltar. Samhandling mellom sivile og militære
ressurser er sentralt. Gjennom Øvelse Nord ønskes det spesielt å fokusere på
Samvirkeprinsippet

Scenario
Gjennom vinteren har det utviklet seg et spent forhold mellom høyre og venstreradikale
grupper i Salten. Mye av striden har dreid seg om innvandringspolitiske spørsmål og måten
norsk velferd organiseres på. Ved flere anledninger har det kommet til voldshandlinger, og
politiet frykter at minst en av fløyene har bevæpnet seg. Nord Universitet har studenter fra
alle verdensdeler og religioner, og har tradisjonelt tatt imot offentlige gjester og statsbesøk
fra mange land.

Øvingsmål
ØVELSENS OVERORDNEDE ØVINGSMÅL
•
•
•

Øve beredskapsaktører i håndtering av store hendelser og kriser fra lokalt til regionalt
nivå.
Sørge for bedre samhandling og håndteringsevne hos de overordnede ledd i
beredskapsorganisasjoner helt opp til nasjonalt nivå.
Øve samvirkeprinsippet i redningstjenesten, med særlig fokus på luft -og sjøoperasjoner
med ulike enheter.

FYLKESMANNEN I NORDLANDS ØVINGSMÅL
1. Øving av stabsarbeid med varsling og rapportering både internt og eksternt
•
•
•
•

varsling av FMs kriseledelsen øves
varsling av fylkesberedskapsråd øves
loggføring i DSB-CIM
samarbeid med kommuner (dialog, koordinering, varsling, rapportering)

2. Fylkesberedskapssjef deltar i LRS
•
•
•

Samarbeid LRS og fylkesmannen
Samarbeid om felles situasjonsbilde
Serve LRSs behov for kommunekontakt

Evaluering
LOKAL REDNINGSLEDELSE
Scenarioet ble spilt som table-top for LRS 15. februar. Fylkesmannen deltok med
beredskapssjef Karsten og avdelingsdirektør Egil og fikk øvet samarbeidet i dette fora. Siden
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denne ble kjørt på forhånd fikk vi ikke på selve øvelsesdagen prøvd ut samhandling og
informasjonsdeling.
ØVELSESDAG 26. APRIL
Pga mye fravær denne dagen hos Fylkesmannen ble det tidlig bestemt at vi i på
øvelsesdagen skulle delta med et stabselement av beredskapsseksjonen. Vi var to personer
som deltok og hadde med oss fire studenter fra universitetet som observatører.
Fylkesmannen ønsker å bruke scenarioet for en øvelse for kriseledelsen på et senere
tidspunkt.
Varsling/Innkalling
Som et øvelsesmoment testet vi varsling av kriseledelse med stedfortredere. Vi sendte ut
innkalling til møte i kriseledelsen som talemelding i DSB-CIM. Ingen skulle møte opp, men
bekrefte om de kunne møte opp og hvor raskt.
Vi ser at de fleste ga riktig tilbakemelding, men det er viktig at alle lagrer telefonnummeret
som disse varslene sendes ut fra på mobiltelefonene og gir de navnet «Varsling FMNO».
Varsling av Fylkesberedskapsrådet ble ikke gjennomført.
Samarbeid
Vi kommuniserte med Udir og fylkeskommunen og kommunene Bodø og Fauske. Udir
etterspurte statusrapporter. Vi laget ikke egen rapport, men delte rapportene fra politiet. Vi
opprettet kontakt med fylkeskommunens stab, men hadde ingen samhandling. Spillet med
kommunene fulgte dreieboken.
Bruk av DSB-CIM
DSB-CIM ble brukt til loggføring, varsling og kommunikasjon. Dette fungerte godt. Viktig å
teste ut tegnsetting og språk ved utsending av talemeldinger.
Oversikt over situasjonen
Vi laget ikke egne situasjonsbilder og dette var en svakhet i kommunikasjon sideveis og
oppover. Dette er en viktig del å trene på og samhandle med andre om.
Bruke planverk
Planverket var i liten grad fremme.
Informasjonsarbeid
Vi hadde ikke med kommunikasjonsressurser og spilte ikke med informasjonsarbeid.
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Oppfølgingspunkter
1. Trenger større stab for gjennomføring
2. Bruke mer ressurser til å lage situasjonsbilder som deles.
3. Trekke inn ledelse og kommunikasjon
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Statens hus
Moloveien 10
tlf: 75 53 15 00 || fax: 75 52 09 77
fmnopost@fylkesmannen.no
www.fmno.no
ISBN nummer:
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