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Generelt

- Øvingar, aktuelle øvingar og deltaking vert diskutert i det 
årlege møte i Beredskapsrådet.

- Øvingane skal vere mest mogleg realistiske – bygger på eit 
scenario.

- Starter om lag kl 1500 og slutter omlag kl 2000/2100

- Prøver å øve ein gong i året

• Spelestab

- 5-8 tilsette.

- Speler forskjellige roller (andre etatar, institusjonar, enkelt 
personar m.v) med utgangspunkt i oppsett 
hendingsforlaup.  



Øving 2011 – Trafikkulykke mellom buss og bil 

Øvingsmoment Korleis Deltakarar Erfaring

Korleis handtere ei større 
trafikkulykke i kommunen kor vi 
får fleire døde, mange alvorlege 
skadde og andre råka personar 
kor nokon bur i kommunen 
(skule og bhg- born) mens andre 
kjem frå andre plassar i inn-
utland.

Spel-
stabsøving

• Kriseleiing 
• Servicetorget
• Kriseteam
• Alle leiarar innan skule og 

barnehage var på sin 
institusjon (alle fekk same 
meldingar/situasjon)

• Politi
• Spelstab
• Fylkesmannen 

(observatør)

Informasjon og 
kommunikasjon: 
• I kriseleiinga 
• Mellom 

kriseleiinga og 
ST

• Mellom 
kriseleiinga og 
einingane

• Pårørande 
• Media
• Politi
Bruk av CIM og 
nettside



Øving 2012 - Dårleg vær (orkan, springflo og mykje 
regn) 

Øvingsmoment Korleis Deltakarar Erfaring

Korleis handtere situasjonar 
som oppstår i kommunen 
grunna mykje ver slik som 
straumbrot, brot på 
kommunikasjonslinjene, 
oversvømmingar, stengte 
vegar, ras og rasfare.

Spelstab
-øving

• Kriseleiinga
• Servicetorget
• Einingar i pleie og 

omsorgstenesta med 
døgndrift

• Teknisk drift 
• Norsksenteret
• Kriseteamet
• Politi
• Røde Kors
• Sivilforsvaret
• Sunnfjord energi

Korleis organiserer vi oss:
– fysisk plassering av 
interne og eksterne 
ressursar
Intern arbeidsfordeling i 
kriseleiinga
Kommunen si rolle/ansvar 
opp mot andre etatar
Førebuingar  
Internt samband 



Øving 2014 – Skule- og barnehageborn vert 
borte

Kva - øvingsmoment Korleis Deltakarar Erfaring

Korleis handtere situasjonar som 
oppstår når det forsvinner born 
frå våre skular og barnehagar. 

Spelstab-
øving

• Kriseleiinga
• Servicetorget
• Skuler (leiarar satt saman 

og utgjorde ei eining)
• Barnehage (leiarar satt 

saman og utgjorde ei 
eining) 

• Kriseteamet
• Politi
• Røde Kors

Informasjon 
(internt/eksternt)
Organisering av 
kriseleiinga
Ressursar frå 
kriseleiing ut på den 
respektive stad 
(liason)
Bruk av CIM



2015 – Brannøving på Helsetunet

Øvingsmoment Korleis Deltakarar Erfaring

Øve brannberedskapen på 
Helsetunet generelt og i 
4.etg spesielt, herunder
einingane si handtering av 
brannen i samsvar med 
branninstruksen og 
beredskapsplanen.
Brannvesenet si handtering 
av brann på Helsetunet. 
Kommuneleiinga si 
handteringa av brannen og 
konsekvensen av denne.

Faktisk øving 
med markørar 
og utrykking frå 
brann, politi og 
helse 
+ spelstabs-
øving

• Kriseleiinga
• Servicetorget
• Einingar (leiar og 

tilsette) på 
Helsetunet og i 
heimesjukepleien.  

• Brannvesenet
• Kriseteamet
• Spelestab
• Politiet
• Røde Kors (både som 

markørar og i si 
eigentlege rolle)

• Sivilforsvaret
• Ambulanse frå Helse 

Førde.
• Alarmsentralen i 

Florø

• Det tekniske fungerte 
ikkje 

• Faktisk evakuering frå 4. 
etasje – vurdere tiltak 

• Planverk; pårørande-
senter vere avklart i 
tiltakskort. 

• Gjennomgang 
branninnstruks

• Informasjonsarbeidet; 
tydleg avklare kva 
kommunen skal gjere 
om kva som er nød-
etatane sine oppgåver.

• Vurdere eige samband
internt i kriseleiinga 

• Innkjøp av vestar merka 
leiing til alle i leiarrollar.



2016 - Straumbrot pga dårleg vær (sterk vind og 
mykje snø på linjene).
Øvingsmoment Korleis Deltakarar Erfaring

Testing av naudstrømsaggregat, 
flytting til alternative lokalasjonar
og bruk av kommunikasjons-
middel i heile kommunen.

Øving med 
faktisk 
utkjøring/
testing

• Kriseleiinga
• Heimetenesta
• Helsetunet
• Legetenesta  
• Brannvesenet
• Røde Kors
• Sivilforsvaret
• Sunnfjord energi

• VHT-
sambandet 
fungerte ikkje i 
deler av 
kommunen

• Overgang til 
naudnett også 
til einingane 
(internt i 
kommunen).

• Naudstraumen 
fungerte ikkje 
på alle kontor i 
Rådhuset.



2017 - Førebuing ved melding om  

ekstremvær/mykje nedbør

Øvingsmoment Korleis Deltakarar Erfaring

Kvar sektor/eining skal utarbeide 
liste over tiltak (førerbuingar) 
dei sett i verk ved slikt varsel.
Samkjøre dei respektive 
sektorar/einingar sine tiltak

Papirøving • Leiing
• Aktuelle einingar 

innan helse- og sosial 
• Teknisk drift

Utarbeidd eige 
tiltakskort som 
skal gjerast av 
førebuingar i  
kommunen/
respektive eining 


