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Kommunene i Nord-Trøndelag v/rådmann

Varslingsrutiner, DSB-CIM, Forskrift om kommunal beredskapsplikt
- Informasjon til og innhenting av informasjon fra kommunene
Fylkesberedskapssjef Tore Wist orienterte på samlingen for beredskapskoordinatorer den 8.
september om erfaringer rundt gjeldende varslingsrutiner ved kommunale krisehendelser. Her
lovte han et brev fra Fylkesmannen som klargjør hvilke varslingsrutiner vi ser for oss, og det
er bakgrunnen for dette brevet. I tillegg til problemstillinger rundt varsling ser vi det også som
hensiktsmessig å orientere litt om innføring av krisestøtteverktøyet DSB-CIM og om den nye
forskriften om kommunal beredskapsplikt som trer i kraft 7. oktober. Begge deler ble for
øvrig gjennomgått på samlingen 8. september.
V arsling

Basert på erfaringene fra håndteringen av bl.a. 22. juli terroren, ser Fylkesmannen et sterkt
behov for at kommunene har en egen beredskaps e-postkasse
(beredska
xxxx.kommune.no), noe også en del kommuner allerede har.
En beredskaps e-postkasse skal kunne fungere slik at når Fylkesmannen eller andre sender en
e-post dit, vil budskapet automatisk bli formidlet/vidererutet til relevante ansvarlige personers
mobiltelefonnumre som SMS (evt. også som e-post), uansett når på døgnet dette er. Dette er
en tjeneste som teleleverandører som for eksempel Telenor kan levere.
I tillegg ønsker Fylkesmannen å videreføre ordningen med 3 mobilnummer (gjerne ordfører,
rådmann, beredskapskoordinator) som vi kan ringe ved en krisehendelse, og som vi også kan
bruke til å sende SMS til ved en krise. Det er imidlertid viktig å understreke at dette er et
tillegg/en reserveløsning, og at det er opprettelsen av en beredskaps e-postkasse med intern
viderevarsling i kommunen som er det sentrale i det nye opplegget for varsling/viderevarsling
fra Fylkesmannen.
Fylkesmannen benytter krisestøtteverktøyet DSB-CIM, som det vil fremgå i teksten under, og
vi håper at vi også etter hvert kan bli i stand til å utnytte dette verktøyet til kommunikasjon
mellom Fylkesmannen og kommunene ved krisehendelser. Dette for eksempel gjennom
deling av statusrapporter, situasjonsbeskrivelser og annen info. Fylkesmannen har gode
erfaringer med bruk av DSB-CIM i forhold til vår kommunikasjon med DSB ved øvelser,
krisehåndtering og ukentlige statusrapporter, og vi har også gode erfaringer med uttesting av
DSB-CIM til varsling.
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DSB-CIM og tilbud om innføringskurs

DSB-CIM er et elektronisk krisestøtteverktøy som er kjøpt inn av Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til kommunene, Sivilforsvaret og fylkesmennene.
Verktøyet brukes også av DSB selv, alle departementene, Helsedirektoratet og en rekke andre
aktører både i offentlig og privat virksomhet.
Krisestøtteverktøyet er bygget opp av moduler. For kommunene er det inkludert
moduler for:
- ROS analyser
- Planverk med tiltakskort
- Varslings- og distribusjonslister
- Ressursoversikter
- Hendelser med loggfunksjon
- Mediehåndtering
- Meldingssystem (E-post)
- Øvingsplanlegging
DSB-CIM er levert av Teleplan A/S —OneVoice AS. Det er Web-basert og krever ingen lokal
installasjon i kommunene, og kan med de nevnte moduler brukes kostnadsfritt av
kommunene. Det vil være mulig for kommunene å kjøpe tilleggsmoduler.
Verktøyet skal først og fremst være en støtte for kommunens kriseorganisasjon under
håndtering av krisesituasjoner. Det vil forenkle arbeidet i krisestaben og gjøre loggføringen
og rapporteringsarbeidet lettere. Det vil også kunne tjene som en dokumentasjon for ettertiden
på hva kommunen har gjort for å håndtere krisesituasjonene.
Informasjonsflyten mellom de forskjellige elementer i kriseorganisasjonen vil kunne fungere
bedre. Gjennom en egen modul vil verktøyet gjøre håndteringen av informasjon til media mye
enklere. Ved bruk av modulene for ROS - analyser og planer kan verktøyet også benyttes som
et elektronisk saksbehandlingsverktøy for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap.
Gjennom Fylkesmannens deltakelse i Det Digitale Trøndelag vet vi at i vårt fylke så har
Levanger, Verdal, Frosta, Steinkjer, Stjørdal og Namsos kommuner allerede begynt å ta i bruk
verktøyet. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vil anbefale at også resten av kommunene i fylket
tar i bruk krisestøtteverktøyet, da dette bl.a. vil lette samhandlingen og rapporteringen under
større kriser/katastrofer. Spesielt gjelder dette i situasjoner hvor flere kommuner er involvert i
krisehåndteringen.
Den ovenstående informasjonen ble også formidlet i et brev fra Fylkesmannen til kommunene
i Nord-Trøndelag, datert 28.10.2010.
Som det ble sagt på samlingen for beredskapskoordinatorer 8. september 2011, så har DSB
gitt Fylkesmannen et ansvar i forhold til å bidra til å implementere krisestøtteverktøyet i
fylket, og vi er derfor innstilt på å besøke de kommuner som ønsker å holde et kort
innføringskurs for aktuelle brukere. Dette gjelder i første rekke for de kommunene som ikke
er med i DDT-samarbeidet, siden DDT allerede har kommet nokså langt i å implementere
DSB-CIM. Noen kommuner har allerede tatt kontakt med oss om kursing, men vi vil
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oppfordre om at også de resterende kommunene melder sin interesse hvis de ønsker et slikt
innføringskurs. Vi ønsker også en tilbakemelding på hvem som evt. skal være kommunens
superbruker/administrator, fra de som ikke har meldt inn dette tidligere.
Ny forskrift om kommunal beredskapsplikt

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utarbeidet en forskrift om kommunal
beredskapsplikt som trer i kraft 7. oktober 2011. Hjemmelsgrunnlaget for forskriften er lov av
25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(Sivilbeskyttelsesloven) §14 og §15.
Formålet med forskriften er at den skal sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet
og trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet
på tvers av sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på
helse, miljø og materielle verdier.
DSB har gjennom forskriften gitt Fylkesmannen tilsynsmyndigheten for å følge opp
kommunenes oppfyllelse av plikter etter denne forskriften, og lov og forskrift vil derfor være
helt sentrale i vår tilsynsvirksomhet på dette området fremover. Fylkesmannen regner med å
gjennomføre tilsyn etter ny lov og forskrift fra 01.01.2012.
Det er viktig for Fylkesmannen å understreke at forskriften pålegger kommunene å øve
beredskapsplanen hvert andre år samt å ha et system som sikrer at alle medarbeidere som har
en rolle i beredskapsplanen, har tilfredsstillende kvalifikasjoner. I tillegg vil Fylkesmannen
fortsette å øve kommunene hvert fierde år.
Forskriften og sivilbeskyttelsesloven finnes på www.lovdata.no
Avslutning

Vi vedlegger en liste over kommunale beredskapskoordinatorer så langt vi har oversikt. Vi
ber vennligst om tilbakemelding på denne listen innen 14. oktober. Innen samme dato ber vi
også om informasjon om etableringen av en beredskaps e-postkasse med videreruting, de tre
mobiltelefonnumrene som skal inngå i vår reserve varslingsløsning og aktuell dato for lokal
opplæring i DSB-CIM samt superbruker/administrator.
På forhånd takk for hjelpen.
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