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Evaluering av Fylkesmannen i Nordlands deltagelse

Kommunal- og beredskapsavdelingen 18.06.2018

Forord
Denne evalueringen er gjort av Anne Olsen og Tom Mørkved fra Fylkesmannen i
Nordland.
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Navn på rapport

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.

Fagprogram
Fagprogrammet mandag 23. og tirsdag 24. ble for oss høydepunktet i øvelsesuken, men
mange gode foredrag. (se vedlagt program)

Scenario – fullskala samvirkeøvelse
M/F «Værøy» er i rute østover mellom Moskenes og Bodø. Om bord er det studenter og
elever fra studiemiljøet på Mørkved. Skoleadministrasjonene fra Nord og politihøgskolen har
i samarbeid med Bodin VGS organisert studenter som sammen har dratt på ett tredagers
strandryddingstokt i Lofoten. Når skipet nærmer seg Bodø havn, oppstår det alvorlige
vanskeligheter om bord.

Øvingsmål
ØVELSENS OVERORDNEDE ØVINGSMÅL
Beredskapsaktørene skal øves i håndteringen av store hendelser og kriser med fokus på
samvirkeaspektet. Øvelsen skal styrke samhandlingen mellom aktørene på de ulike nivå.
Aktører fra ulike etater og ulike nivå skal dele informasjon, og skape god felles
situasjonsbevissthet som grunnlag for at beslutninger blir tatt på rett nivå - til rett tid.

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)
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Evaluering
PLANLEGGINGSFASEN
Vi deltok i alle øvingsstabsmøter og treffer da et flott nettverk av beredskapsaktører i Bodø
og Nordland. Vi har spesielt kontakt med «Øvingsleder Kommunal» og denne faggruppen for
utvikling av scenario og planlegging av eget spill/respons.
ØVELSESDAG 25. APRIL
Pga. mye fravær ble det tidlig bestemt at vi i på øvelsesdagen skulle delta med et
stabselement av beredskapsseksjonen. Vi var to personer som deltok.
Varsling/Innkalling
Varslingsøvelse ble pga. sykdom utsatt.
Samarbeid
Tre kommuner i Salten, Fauske, Gildeskål og Bodø deltok. Bodø kommune deltok kun med
legevakt og psykososialt team. Både Fauske og Gildeskål laget eget underscenario for best
mulig utbytte. Ble lite samarbeid og lite spill oppover, men kommunene fornøyd med utbytte.
Informasjonsarbeid
Vi hadde ikke med kommunikasjonsressurser og spilte ikke med informasjonsarbeid.

Oppfølgingspunkter
1. Vurdere større deltagelse neste år
2. Tettere kontakt med kommunene
3. Jobbe med situasjonsbilde.
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Statens hus
Moloveien 10
tlf: 75 53 15 00 || fax: 75 52 09 77
fmnopost@fylkesmannen.no
www.fmno.no
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