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«Det skjer ikke her»
Felles beredskap – Felles ansvar II

Kjære leser,
Norge har behov for å bedre beredskapen lokalt – der
mennesker bor. Flere naturkatastrofer på grunn av klimaendringer og ekstremvær, nye sikkerhetsutfordringer og
branner som i Lærdal eller Flatanger viser at samfunnet er helt
avhengig av å være forberedt. Beredskapen må styrkes!
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Dette kan gjøres ved at flere kommuner skriver under
samarbeidsavtaler med frivillige beredskapsorganisasjoner
som Røde Kors. Slik kan kommunene få informasjon om hvilke
ressurser frivillige beredskapsorganisasjoner sitter på – slik at
ressursene finner hverandre når det virkelig gjelder.
Denne rapporten er en oppfølger av rapporten Felles
beredskap – Felles ansvar, som vi lanserte i 2014. I rapporten
dokumenterte Meteorologisk institutt og Norges vassdragsog energidirektorat at dramatiske værhendelser vil øke i omfang og hyppighet, til dels betydelig. Rapporten dokumenterte
også, gjennom en undersøkelse utført av TNS Gallup, at det i
alt for mange kommuner var manglende samspill, avtaleverk
og øvinger mellom kommunene og de frivillige beredskapsorganisasjonene. Bare 4 av 10 kommuner hadde inngått skriftlig
avtale med frivillige organisasjoner om assistanse ved ekstraordinære hendelser. Bare halvparten av de spurte kommunene
organiserte felles beredskapsøvelser. Dette står i sterk kontrast
til den norske beredskapen, som skal kjennetegnes av å være
et samvirke mellom offentlige etater og frivillige organisasjoner.

Kors – uavhengig av hverandre – i åtte utvalgte kommuner.
Funnene viser at beredskapen er mye svakere enn ønsket i flere
kommuner. Flaks eller tilfeldigheter kan avgjøre om bered
skapen fungerer den dagen det faktisk gjelder.
Flere beredskapsansvarlige i kommunene erkjenner at det
øves for lite. Undersøkelsen viser også at beredskap ikke blir
prioritert i kommunene – hverken økonomisk eller i form av
nok ansatte. Flere risiko- og sårbarhetsanalyser bærer preg
av å være klipp-og-lim arbeid framfor reelle og oppdaterte
vurderinger. I mange kommuner finnes det dessuten en
utpreget «det skjer ikke her»-holdning. Dette bekymrer oss.
I stedet for å forberede seg på å håndtere mer ekstremvær
og flere store alvorlige hendelser, kan det se ut som flere
kommuner stikker hodet i sanden.
Også vi i Røde Kors har forbedringsområder. Med flere
aktiviteter og et bredt utvalg av tjenester – fra Hjelpekorps til
omsorgsaktiviteter – må vi bli bedre på å være ett Røde Kors
i kontakt med kommunene. Hjelpekorpset og resten av Røde
Kors må samarbeide bedre.
Vi erfarer at nøkkelen til en bedre beredskap er å få på plass
og iverksette flere samarbeidsavtaler mellom kommuner og
frivillige beredskapsorganisasjoner. God beredskap er et felles
ansvar. Sammen sørger vi for å skape trygge lokalsamfunn for
alle våre innbyggere. Men da må samarbeidet om beredskapen
bli bedre lokalt. Og det haster!

Funnene fra fjorårets rapport gjorde oss urolige. Derfor
ønsket vi å undersøke nærmere hvordan beredskapen lokalt
kan styrkes. TNS Gallup har derfor på oppdrag fra Røde Kors
intervjuet ansvarlige for beredskap fra kommunene og Røde
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Det er nok lett å tenke at «det skjer ikke her hos oss».
(Beredskapsansvarlig i kommune)

FORSIDE: Store skader i Flåm etter at elva gitt over sine bredder
FOTO: Arild Blomkvist/Røde Kors
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1.
Norge i dag
– mer e kstremvær
og nye trusler

Store skader i Flåm
FOTO: Arild Blomkvist/Røde Kors

Rapporten Felles beredskap
– Felles ansvar (2014) viste at
Norge vil få mer ekstremvær.
Flere naturkatastrofer øker
sårbarheten og stiller bered
skapen vår på nye prøver.
Samtidig virker det som om
det blir stadig flere sikkerhets
risikoer. Vi står ovenfor mer
ekstremvær og nye trussel
bilder.

I Norge er redningstjenesten basert
på en nasjonal dugnad der samvirket
mellom redningsetatene og frivillige
bidrar til å redde liv og minimere skade.
Det er derfor bekymringsfullt når vår
forrige undersøkelse som TNS Gallup
utførte tydet på at samarbeidet mellom
kommunene og den frivillige beredskapen var mangelfull.
Norges beredskap har vært i søkelyset
den siste tiden. Det går en rød linje
fra terrorangrepet 22. juli 2011, via
Gjørv-kommisjonens kritikk i 2012
og b
 ehandlingen av kommisjonens
rapport på Stortinget, til Riksrevisjonens
kritikk for manglende oppfølging av
beredskapen våren 2015. Til tross for
at Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap (DSB) i kommuneundersøkelsen for 2015 melder at kommunene ivaretar samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeidet, og at kvaliteten
er i utvikling på flere områder, fremgår
det av samme rapport at 72 prosent av

kommunene har øvd overordnet beredskapsplan i løpet av de siste to årene
– en nedgang på fem prosentpoeng fra
året før. Det øves med andre ord mindre.
Bare rundt halvparten av norske
kommuner arbeider tilfredsstillende med
samfunnssikkerhet og beredskap, ifølge
DSB. I direktoratets kommuneunder
søkelse står det også:
«28 prosent av kommunene har øvet
med frivillige organisasjoner, for
eksempel Røde Kors, Norske kvinners
sanitetsforening og andre. I en uønsket
hendelse vil kommunen være helt
avhengig av samvirke med andre aktører,
og har et samordningsansvar på lokalt
nivå. DSB mener at kommunene kan
ha mer å hente på å øve sammen med
andre samfunnssikkerhetsaktører.»
Samtidig virker det som om det blir
stadig flere nye sikkerhetsrisikoer. Siden
Røde Kors sin forrige beredskapsrapport
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Røde Kors Østfold deltok med både kriseledere, hjelpekorps og beredskapsvakter under storøvelsen på Rygge 19. september 2013.
Røde Kors stilte med 24 beredskapsvakter og 36 mannskap fra hjelpekorpset. Scenariet for øvelsen var et fly som hadde styrtet.
FOTO: Glenn Thomas Nilsen/Røde Kors

har både Frankrike, gjennom attentatet mot Charlie Hebdo,
og Danmark, gjennom angrepet på Lars Vilks, vært rammet
av alvorlig terror. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skriver i sin
trusselvurdering for 2015 at «selv om vi ikke har vært vitne
til dramatiske hendelser i Norge det siste året, er utviklingen
gjennomgående negativ». De peker både på ISIL sin raske
militære fremgang i Irak og Syria og Russland sin a nnektering
av Krim som alvorlige sikkerhetspolitiske hendelser. «Begge
de nevnte eksemplene har innvirkning på trusselbildet, og
viser at hendelser i utlandet kan ha både direkte og indirekte
konsekvenser for utviklingen her hjemme og for norske
interesser i utlandet. De viser også at uforutsigbarheten i
trusselbildet er stor, nasjonalt og internasjonalt, og at vi må
være forberedt på at det uventede kan skje.»
DSB trekker frem naturkatastrofer, store ulykker eller terror som
eksempler på hendelser som kan ramme Norge. I r apporten
Nasjonalt risikobilde for 2014 peker de på ekstremvær, flom,
skred, smittsomme sykdommer, skogbrann og jordskjelv som
eksempler på naturkatastrofer. I kategorien store ulykker blir
gassutslipp, atomulykker, offshoreulykker, brann i tuneller og
skipsulykker nevnt som eksempler. Også terrorisme og sikkerhetspolitiske kriser kan ramme Norge, påpeker DSB.

RØDE KORS TIL STEDE
Som landets største frivillige beredskapsorganisasjon har Røde
Kors et ansvar for å sikre at vår samlede kapasitet og innsats
er godt koordinert og samordnet med samfunnets øvrige
ressurser før, under og etter kriser og katastrofer. Justis- og
beredskapsdepartementet, helsemyndighetene, sivilforsvaret,
kommunene og flere andre har et overordnet ansvar for beredskapen, men som støtteaktør for myndighetene skal Røde Kors
være forberedt på å yte bistand til kommuner og nødetater når
kriser oppstår.
Røde Kors er ikke bare i beredskap for ekstreme hendelser. Vi er
til stede hver dag – og jo oftere vi blir brukt ved mindre alvorlige hendelser desto bedre er forutsetningene for at våre ressurser vil bidra når den store katastrofen inntreffer. Når en uventet
og uønsket hendelse oppstår, kan Røde Kors mobilisere et stort
frivilligapparat. I tillegg til mannskap som er trent innen søk og
redning og fysisk og psykososial førstehjelp, kan Røde Kors-frivillige gjøre en viktig jobb innenfor logistikk og praktiske
oppgaver. Frivillige kan bidra med blant annet forpleining eller
kjøring av utstyr, evakuering eller drift av pårørendesenter. Frivillige som har fått opplæring og står på varslingslister, og som
kan bidra med alt fra en traktor til matlaging, utgjør en stor

forskjell i håndteringen av en krise. Gjennom daglige møter
med mennesker i sårbare situasjoner opparbeider frivillige seg
en kompetanse som er spesielt viktig i en beredskapssituasjon.
Lokale samarbeidsavtaler med kommunen gir trygghet rundt,
og god oversikt over den rollen Røde Kors kan forventes å
spille i lokalsamfunnet.
IKKE GODT NOK FORBEREDT
Vår forrige rapport innledet med å stille spørsmålet: er vi godt
nok forberedt? Rapporten gir ikke ett klart svar, men er en
oppfordring til alle berørte parter om å stille seg det samme
spørsmålet, og besvare det fra sitt ståsted. Etter at TNS Gallup
igjen har undersøkt samarbeidet om lokal beredskap i denne
rapporten – denne gang kvalitativt – kan det virke som om
svaret er «nei». Vi er ikke godt nok forberedt.
Heldigvis gjøres det mye bra. Mange aktører styrker
samarbeidet. Vi har konkrete forslag til hvordan flere
kommuner kan styrke sin lokale beredskap for å ivareta
innbyggerne sin sikkerhet.
Samtidig må myndighetene fortsatt legge til rette for at flest
mulig i befolkningen er godt nok forberedt dersom ulykken

eller katastrofen rammer. Flest mulig må få opplæring
i grunnleggende og livreddende førstehjelp.

«Vi har hatt flaks heldigvis, og det har vært
lite her bortsett fra en oversvømmelse, men det
gikk nokså greit. Derfor er det lett å ikke helt ta
inn over seg alt som kan skje med skyting på
skoler, jordras på grunn av leirgrunnen her, og
vi har både vind og mye trebebyggelse. Alle ville
gjort alt de kan, men jeg vet jo ikke hvordan
det ville gått, om det blir godt nok, vi har aldri
øvd realistisk på noe sånt, det har vi ikke hatt
ressurser til.»
(Lokal Røde Kors-leder)
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Statsminister Erna Solberg hilser på frivillige fra Røde Kors etter flommen i Flåm
FOTO: Arild Blomkvist/Røde Kors

TNS Gallup sine intervjuer av 8 kommuner og Røde Kors lokalforeninger viser at:

• Kritikken etter 22. juli gjelder fortsatt. Ressursene finner
hverandre fremdeles ikke godt nok.

• Det er store variasjoner i den lokale beredskapen. Organiseringen av beredskapssamarbeidet mellom kommunene
og frivillige organisasjoner varierer betydelig, fra godt og
formalisert til uformelt og mer ad hoc-preget.

• Røde Kors må fremstå mer samlet. Røde Kors må
samarbeide bedre internt. Bedre samarbeid i Røde Kors vil
utløse flere ressurser som kan utnyttes ved håndtering av
uønskede, alvorlige hendelser. Det vil også være e
 nklere
for kommunen å forholde seg til Røde Kors, dersom
organisasjonen blir bedre på intern koordinering og flere
tenker beredskap i bredere forstand – ut over søk og redning.

• Det øves alt for lite. Antall øvelser, form og omfang
varierer betydelig. Fra omtrent alle kommunene kom
det uttalelser om at det ikke øves ofte nok, med realistiske fullskalaøvelser, eller med mange aktører involvert.
Beredskapskoordinatorene i kommunene har dårlig
samvittighet fordi det øves for lite.
• «Det skjer ikke her»-holdning. På grunn av få øvelser og få
alvorlige hendelser håper mange beredskapsansvarlige
i kommunene at det vil gå bra dersom deres lokalsamfunn
rammes. Men for dårlige forberedelser og for få øvelser gjør
at flere kommuner bare kan håpe at beredskapen fungerer
når det virkelig smeller.
• Samarbeidsavtaler bedrer beredskapen. Skriftlige
samarbeidsavtaler gir mer kontakt mellom kommunen og
Røde Kors. Dette gjør at kommunen blir klar over hvilke
ressurser som finnes og når det er fornuftig at hele Røde Kors
varsles.
• Beredskap blir ikke prioritert økonomisk. Kommunen
unnlater å arrangere øvelser på grunn av stramme budsjetter.
Det er også et problem at ikke alle kommunene har egne
beredskapskoordinatorer – mange har beredskap som
kun en liten andel av sitt ansvarsområde. Det går ut over
planlegging av øvelser, strategisk forebyggende arbeid og
samarbeid med frivillige beredskapsorganisasjoner. Egne
beredskapskoordinatorer som kun arbeider med beredskap i
kommunene vil styrke beredskapen.

«Da jeg startet i jobben for et år siden så jeg at
vi ikke hadde avtaler med noen av de frivillige
organisasjonene, så vi visste ikke hva de kunne
bistå med. Nå har vi fått det, og det er helt
nødvendig for å sikre god innsats når noe skjer.
For det er jo snakk om når, ikke hvis.»
(Beredskapsansvarlig i kommune)
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3.
Frivillig beredskap
i kommunene
– rapport fra TNS Gallup

Nedre Eiker Røde Kors arrangerer årlig samvirkeøvelse for å samtrene den frivillige og profesjonelle redningstjenesten.
Røde Kors deltar sammen med 160 andre fra ambulansetjenesten, politiet, sivilforsvaret og kommunen.
FOTO: Marius Nyheim Kristoffersen

INNLEDNING
I den kvalitative undersøkelsen
fant TNS Gallup sentrale
suksessfaktorer og barrierer
for godt lokalt samarbeid om
beredskap.
Våren 2015 utførte seniorkonsulent
Sjur Egstad fra TNS Gallup en kvalitativ
undersøkelse på oppdrag fra Røde Kors.

FORBEDRINGSPOTENSIAL FOR
SAMARBEID MELLOM KOMMUNE
OG FRIVILLIG BEREDSKAPS
ORGANISASJON
Kommunene har et ansvar for å beskytte
befolkningen og sørge for at v iktige
samfunnsfunksjoner opprettholdes
når en krise eller katastrofe rammer
et lokalsamfunn. Beredskapsplikten
innebærer et ansvar for samarbeid og
for å koordinere innsatsen med andre
relevante aktører, herunder den frivillige
beredskapen.
Røde Kors i Norge er delt opp i 19 distrikter
med omtrent 400 lokalforeninger. Lokalforeningene drives av frivillige og fungerer
som en partner og ressurs i den frivillige
beredskapen i kommunen.
Røde Kors er opptatt av at den f rivillige
beredskapen i kommunene fungerer
så godt som mulig, og at samarbeidet
mellom kommunen og de lokale bered
skapsorganisasjonene skjer på best
mulig måte for alle involverte aktører.
Som et bidrag i dette arbeidet er det
nødvendig å lytte til erfaringer og råd fra

kommuner i hele landet, for å få bedre
innsikt i hvordan arbeidet best bør
organiseres.
TNS Gallup fokuserer på å finne
forbedringspotensial for våre kunder,
og ble derfor engasjert som nøytralt
institutt til å kartlegge kommunenes
og Røde Kors sine erfaringer og
synspunkter på
• hva som kan gjøre samarbeidet
mellom kommunen og frivillige
organisasjoner bedre
• hva som kan være barrierer for et godt
samarbeid
Funnene kan bidra til å øke den s amlede
beredskapsevnen i k ommunene.

UTVALG AV KOMMUNER
Et grundig forarbeid ved utvelgelse av
hvilke kommuner som skulle inngå i
undersøkelsen sørget for at flest mulig
ulike kommuner ble inkludert for å gi et
godt helhetsbilde. Det er tatt hensyn til
at mindre og større kommuner måtte
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inkluderes, at kommuner i alle landsdeler var representert,
likeså kyst- og innlandskommuner, kommuner med ulike naturog næringskarakteristika, like mange k ommuner der Røde Kors
sentralt vurderte at samarbeidet mellom kommunen og det
lokale Røde Kors er velfungerende, som der samarbeidet er
mer begrenset.
Utvalg:		
Utvalget besto av 14 respondenter fra 8 kommuner og Røde
Kors lokalforeninger.
For å sikre at både suksessfaktorer og barrierer i beredskapssamarbeidet kom frem, ble kommuner valgt ut ved at 4 skulle
representere kommuner der Røde Kors vurderer samarbeidet
som velfungerende, og 4 kommuner med begrenset samarbeid.
TNS Gallup har intervjuet:
• 7 lokale Røde Kors-ledere
• 7 beredskapskoordinatorer i kommunen
Informasjonen er hentet inn fra hele landet. Kommunene ble
garantert anonymitet før de svarte på intervjuet.

GJENNOMFØRING AV INTERVJUER
8 intervjuer fordelt på 4 kommuner ble gjennomført på
respondentens kontor. 6 intervjuer ble gjennomført på telefon.
Hvert intervju varte én time i gjennomsnitt. Intervjuene fant
sted i uke 19 - 22 i 2015.

OPPDRAG
Formålet var å kartlegge forbedringspotensial for samarbeidet
mellom kommunene og frivillige organisasjoner, især Røde
Kors. Basert på det bredt sammensatte utvalget og på
omfattende dybdeintervjuer har den kvalitative kartleggingen
gitt god innsikt i viktige suksessfaktorer og barrierer for et
godt og nært samarbeid mellom kommunen og kommunens
frivillige organisasjoner.
Siden hovedfokus har vært på forbedringspotensial, har
dette vinklet kartleggingen mot temaer der det er rom for
forbedring.

«Politiet er ofte de som styrer innsatsen og de
tilkaller alltid hjelpekorpset hvis det trengs. Men
vi hører ikke noe hvis ikke de igjen kontakter oss.
Og det er ikke alltid at det har blitt gjort heller,
slik at folk har lidd der det var unødvendig.»
(Lokal Røde Kors-leder)

FRIVILLIG BEREDSKAP I KOMMUNENE

FUNN – ORGANISERINGEN AV
BEREDSKAPSSAMARBEIDET
I alle kommunene som ble kontaktet delegerte rådmenn
ene det å delta i intervjuene til beredskapskoordinator i
kommunen, som de mente ville ha best innsikt i beredskapsorganiseringen totalt sett. «Beredskapsansvarlig» i rapporten
refererer derfor til beredskapskoordinatoren i kommunen.
Organiseringen av beredskap mellom kommune og frivillige
organisasjoner varierte betydelig mellom kommunene, fra
formalisert organisering både internt i kommunen og overfor
de frivillige organisasjonene, til en uformell og mer ad hoc-
preget organisering ved hendelser.
Den formelle organiseringen i en kommune bestod av en
operativ kriseledelse eller et kriseteam samt et strategisk
beredskapsråd/-team. Én kommune hadde i tillegg en fast
ansatt beredskapskoordinator, som en koordinerende f unksjon
for alle de frivillige beredskapsorganisasjonene overfor
kommunen. På grunn av varierende organisering av bered
skapen i kommunen forholdt kommunen som beredskaps
ansvarlig seg på ulik måte til de frivillige organisasjonene, og til
Røde Kors. Variasjonene var betydelige.
• Beredskapsansvarlige i kommunene uttrykte jevnt over større
tilfredshet med dagens beredskapsevne enn det lokale Røde
Kors-ledere gjorde.
• I flere kommuner ble valg og omfang som er gjort vedrørende organisering begrunnet med ressursene kommunen
mente de har til rådighet for beredskap. Dette varierte også i
betydelig grad.
• Mange beredskapskoordinatorer har ikke beredskapsarbeid
som eneste ansvarsområde, snarere tvert imot. Beredskapskoordinatorene kom med en sammenfallende uttalelse om at
for å øke beredskapsevnen i deres kommune må beredskap
prioriteres høyere, og andre ansvarsoppgaver overlates til
andre. Ellers blir det for liten tid igjen til beredskap, som
nedprioriteres, og gir lavere beredskapsevne. Dette er delvis
tilfelle i dag.
• De fleste i kommunene og i Røde Kors lokalt nevnte som avgjørende det å snakke sammen, møtes uformelt men jevnlig,
og bli kjent med de ansvarlige hos de andre aktørene. Noen
av kommunene mente de hadde lyktes med dette, og hadde
som resultat sett konkret bedring i samarbeid og dialog.
• I noen kommuner, de i utvalget med høyest innbyggertall,
skjedde varsling automatisk og systematisert. I andre kommuner finnes det standardiserte, men mindre systematiske
rutiner der varsling og oppfølging skjer mer ad hoc. Hva som
skjer ved hendelser er der oftere personavhengig og mindre
forutsigbart, og kan eksempelvis være avhengig av at tekniske installasjoner og telenett ikke er satt ut av drift.

FRIVILLIG BEREDSKAP I KOMMUNENE

RØDE KORS SIN ROLLE I BEREDSKAPEN
Røde Kors var sjelden representert i kommunens ulike fora for
beredskap, både strategiske og operative. Det var hjelpekorpset som i så fall hadde en representant i beredskapsteamet, og
ikke den lokale Røde Kors-foreningen generelt.
Beredskapskoordinator i kommunen mente dette ikke var nødvendig, og at resten av Røde Kors ville bli kontaktet ved behov,
enten av hjelpekorpset, politiet, nødetatene eller annen beredskapsansvarlig i forbindelse med hendelsen. Erfaringer fra noen
hendelser mente beredskapskoordinatorene hadde vist at en
uformell organisering rundt dette fungerte tilfredsstillende.
Varsling og utkalling av Hjelpekorps fungerte godt. Derimot
mente Røde Kors lokalt at resten av Røde Kors ikke alltid blir
innkalt ofte nok, eller tidlig nok. Å være representert i ulike
kommunale beredskapsfora ville være en fordel for å sikre både
hyppigere deltakelse, og å bli innkalt på et tidligere tidspunkt,
noe som vil øke kvaliteten på den samlede beredskapen.
• I kommuner med skriftlig avtale mellom kommunen og
Røde Kors visste begge parter hva Røde Kors kan bidra med i
detalj, og hva Røde Kors forplikter seg til av konkret innsats. I
kommuner med skriftlig avtale mente både beredskapskoordinator i kommunene og Røde Kors at beredskapsevnen var
blitt høyere.
• Årsaken var at kommunen fikk detaljert og konkret oversikt
over ressurser og kompetanse i Røde Kors, og Røde Kors
forpliktet seg til å stille med de spesifiserte ressursene. Dette
medfører en mer oversiktlig formalisering av samarbeidet, og
en forpliktelse for begge parter.
• I flere kommuner hadde Røde Kors opplevd manglende
forståelse for nødvendigheten av en skriftlig avtale.
• I den halvparten av kommunene der den totale bistanden
ikke var nedfelt i en skriftlig avtale, hadde begge parter
erfart at kommunen kjenner for dårlig til kompetansen og
ressursene utover hjelpekorpset.
Mange, også beredskapskoordinatorene i kommunene, understreket behovet for at Røde Kors må fremstå som ett Røde Kors.

«Vi ble positivt overrasket da vi så alt Røde Kors
hadde av materiell og utstyr! Uten avtalen had
de vi ikke visst det og hadde ikke tenkt på å kalle
dem inn i en del tilfeller.»
(Beredskapsansvarlig i kommune)

ALVORLIGE HENDELSER – EN VEKKER
Kommunene hadde jevnt over det de betegnet som et begrenset antall alvorlige hendelser de senere årene. Tilfredsheten
med hvordan kommunen taklet dem varierte, noen få kommu-
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ner var svært fornøyd med innsatsen. De fleste mente de hadde
fått en øyeåpner og hadde lært mye av hendelsene. Og mente
at man får det samme av øvelser, især hvis de er fullskalaøvelser.
Grad av oppfølging og endring av rutiner etter hendelser var
imidlertid ofte ikke tilstrekkelig.

«Etter at jeg ble ansatt med beredskap som
eneste ansvarsområde, og det kom en erkjenn
else etter 22. juli om alt som kan skje, har vi fått
til mye nytt på beredskap i kommunen vår. Det
måtte en såpass alvorlig øyeåpner til.»
(Beredskapsansvarlig i kommune)

ØVES FOR LITE
Alle uttalte seg entydig positivt om den avgjørende betydningen hyppige og omfattende øvelser har for en god beredskapsevne. Alle var enige om at «øvelse gjør mester», at det ikke kan
øves for mye, og de fleste mente at det ikke øves tilstrekkelig
ofte i dag.
Antall øvelser, form og omfang varierte betydelig. Bortsett fra
et par kommuner kom det enstemmige uttalelser om at det
ikke øves ofte nok, med realistiske fullskalaøvelser, eller med
mange aktører involvert.
Årsakene er flere:
• Det ser ut til at kommunene i praksis ikke får sanksjoner
dersom de ikke gjennomfører et minimumsantall av øvelser.
• Større øvelser er ressurskrevende både på budsjettene og når
det gjelder praktisk gjennomføring.
• beredskapsansvarlig har ikke nok kapasitet på grunn av andre
ansvarsområder som må prioriteres.
• I tillegg legges det for lite vekt på at øvelsene må være
realistiske og involvere flest mulig aktører for å se den reelle
beredskapsevnen.
Et ikke tilfredsstillende antall øvelser var mange beredskaps
koordinatorers dårlige samvittighet. De uttrykte likevel en
positiv holdning til å kunne takle en alvorlig hendelse fordi
alle aktører er positivt innstilt og kommer til å «trå maksimalt
til når det gjelder». Det var en optimistisk «det-vil-helst-gå-bra»-
holdning i flere kommuner.
Røde Kors sitt hjelpekorps deltar oftest i øvelser, mens resten
av Røde Kors lokalt deltar sjelden. Flere lokale Røde Kors-
ledere uttrykte utilfredshet, noen oppgitthet, over at de ikke
ble invitert med og mente at dette bidrar til å gjøre dem mer
usynlige som viktig aktør når det gjelder kommunens totale
beredskap.
En skriftlig avtale hadde ført til at kommunen bedre så behovet
for å arrangere øvelser som inkluderer alle ressursene Røde
Kors kan bidra med.

14
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I kommuner uten avtale mellom kommunen og Røde Kors var
det stor usikkerhet i kommunen med hensyn til kostnadene
øvelser og deltakelse i hendelser ville medføre.
I alle kommuner ble stramme økonomiske budsjetter oppgitt
som årsak til for lav prioritering av beredskap. Likevel mente
de fleste i både kommune og Røde Kors at mangel på ressurser
ikke var den vesentligste eller eneste årsaken til at Røde Kors
ikke deltar i tilstrekkelig grad ved hendelser og øvelser. Dagens
organisering og mangel på skriftlig avtale og systematikk i
deltakelsen var minst like viktige.
• På overordnet nivå var alle samstemt om at mange øvelser
kan sikre en økning i beredskapsevnen.
• I praksis øves det i svært varierende grad, både i antall, type
og omfang.
• Det totale bildet var at de fleste mente det ikke øves ofte nok,
eller realistisk nok: «det blir aldri ofte nok når det handler om
å være maksimalt forberedt».
• Det lave antallet gjennomførte øvelser gir beredskaps
ansvarlige dårlig samvittighet.
• De fleste både i kommune og Røde Kors hadde gjerne sett
at tid og ressurser ble prioritert annerledes slik at det kunne
øves oftere og mer realistisk.
Hvorfor øves det ikke oftere når alle er enige om behovet for slike
øvelser?
• Kommunen mangler kunnskap om Røde Kors sine ressurser
og kompetanse, utover hjelpekorpset.
• Mangel på tid og ressurser.
• Selv om kommunene ikke gjennomfører øvelsene, får det
ikke alvorlige konsekvenser.
• Få alvorlige hendelser gjør motivasjonen for øvelser
begrenset.

ØKONOMI, PRIORITERING OG BEREDSKAPSEVNE
Generelt har beredskapsansvarlige i kommunen flere ansvarsområder i tillegg til beredskap, jo mindre kommunen er. Dette
gjelder både rådmann og beredskapskoordinator – særlig
sistnevnte.
• I kommunene der beredskapskoordinator ikke har beredskap
som eneste ansvarsområde, var disse og lederne for Røde
Kors i samme kommune enige om at man ser at beredskapen
nedprioriteres på grunn av kapasitetsmangel.

Flere øvelser kan bedre beredskapen. Her fra en post under NM for hjelpekorps.
FOTO: Marius Nyheim Kristoffersen

• Økonomisk prioritering av en fast ansatt beredskaps
koordinator med beredskap som eneste ansvarsområde,
vil øke beredskapsevnen.
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«Hvis jeg bare hadde kunnet bruke hele dagene
på å gjøre beredskapen så god som mulig, ville
vi hatt flere øvelser og mer samarbeid med de
frivillige og alle andre. At jeg må prioritere andre
hastesaker gjør beredskapen her dårligere.»
(Beredskapsansvarlig i kommune)

KLIMAENDRING OG EKSTREMVÆR
I halvparten av kommunene hadde de opplevd mer ekstremvær de siste årene, med snø- og/eller jordskred, oversvømm
else, flom, brann, strømbrudd, stengte veier og jernbane.
Alle som ble intervjuet mente det er viktig å benytte ressurser
til å være bedre forberedt på alvorlige hendelser, og at dette
primært bør skje på nasjonalt nivå, deretter i den enkelte
kommune, ut fra de mest sannsynlige hendelsene der.
Også her uttrykte de beredskapsansvarlige i kommunene seg
jevnt over noe mer positivt enn de lokale Røde Kors-lederne
om hvor godt forberedt de mener de er på denne typen
hendelser.
• Det øves i liten grad på naturkatastrofer som følge av
ekstremvær fordi det er ressurskrevende hvis øvelsene skal
være tilstrekkelig realistiske.
• Fordi erfaringene hittil er begrenset, fordi det øves i liten
grad, og fordi konsekvensene er store og mange, mente de
fleste at kommunene kan være mindre forberedt på ekstremvær enn på de typer hendelser som tradisjonelt har skjedd,
der de har mer erfaring. Det samme synet gjaldt på ulike
terrorhendelser.
• Alle mente at landet som helhet, nasjonalt, fylkene og
kommunene må ha større fokus på beredskapen for flere
alvorlige hendelser som følge av mer ekstremvær.
• Oppfatningen var at antall øvelser totalt sett med fordel bør
økes, og især øvelser på denne typen mer eller mindre «nye»
hendelser.
• Brannene i Lærdal og Flatanger har vært en øyeåpner for hva
som faktisk kan skje, og som i liten grad har blitt ansett som
sannsynlig.
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Lærdal, 2014
FOTO: Øystein Venås Sørensen

HVOR MYE HAR VI LÆRT
AV BRANNENE I LÆRDAL OG FLATANGER?

«Jeg tror det skal gå bra selv om det blir mer flom og ras, som vi har sett starten på, og som vi nå
skjønner at kan skje oftere. Men friksjonsfritt blir det ikke. Vi øver ikke nok på dette, fordi vi har
hverken ressurser eller god nok dialog med andre enn politiet og kanskje nødetatene. Blir det noen
gang nok? Vi må nok øke bevisstheten og investere mer tid og ressurser. Men det er vanskelig også
å få tid og penger til å forberede noe som er nytt og annerledes enn før. Du lærer ikke godt nok før
noe skjer, da vet du, og ikke bare tror…»

«Jeg tror ikke vi har lært så mye jeg, hverken av brannene i Lærdal, jordras og mer flom, eller av
22. juli heller for den saks skyld, uten at det har noe med e kstremvær å gjøre. […] Alle kommuner
bør ha en beredskapsansvarlig som bare har dét som ansvarsområde. Her i kommunen har vi et
typisk eksempel på en som har flere andre områder han har ansvaret for, og mer initiativ og tid på
ekstremvær og tiltak og beredskap ser ut til å komme lenger ned på listen.»
(Lokal Røde Kors-leder)

(Beredskapsansvarlig i kommune)

«Slik som det er nå er det bare å håpe på at det går bra hvis det skjer noe alvorlig.
Og det tror jeg jo at det gjør også.»

«Det hjelper ikke med ROS-analyser og fine beredskapsplaner hvis vi nesten aldri snakker om nye
hendelser eller øver på dem. Jeg vil helst ikke måtte si noe om h
 vordan jeg tror en slik brann som
i Lærdal ville gå her i kommunen.»

(Beredskapsansvarlig i kommune)

(Lokal Røde Kors-leder)
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MANGLER REELLE RISIKOANALYSER
Alle kommunene opplyste at de utarbeider risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og en beredskapsplan i henhold
til kravene. Få tok imidlertid med de frivillige beredskaps
organisasjonene i arbeidet.
• Flere i Røde Kors, men også i noen av kommunene, pekte
på at det var en del «klipp og lim» i forbindelse med begge
dokumenter, og at en del av innholdet var repetisjon mer enn
reelle, oppdaterte og grundige analyser og planarbeid.
• Dette gjaldt især kommuner som ikke har en beredskaps
ansvarlig med beredskap som eneste ansvarsområde.

FRIVILLIG BEREDSKAP I KOMMUNENE

MÅ SNAKKE BEDRE SAMMEN
Både kommunene og Røde Kors lokalt påpeker viktigheten av
å ha god, uformell kontakt for å vite om hverandre og hvilke
ressurser som finnes.

«Den nye beredskapssjefen (i kommunen) tok
kontakt og kalte alle de frivillige organisasjo
nene inn til et møte for at vi skulle bli kjent med
hverandre, og for å lage en skriftlig avtale med
hver av oss. Det var veldig positivt!»
(Lokal Røde Kors-leder)

• I disse – ofte mindre – kommunene kunne det derfor bli en
del tilfeldigheter, og mye opp til den enkelte, hvor mye tid
som legges ned i analyse og plan.

En beredskapsansvarlig i kommunen forteller det treffende:

«Det hjelper ikke mye å vifte med tjukke planer
og analyser hvis de ikke er verd papiret de er
skrevet på. Og det er de ikke hvis vi ikke øver
sammen så vi ser hva det skorter på, eller hvis de
ikke gås kritisk gjennom hvert år, i stedet for å
bare endre datoen på forsiden.»

«Det hjelper jo ikke at jeg sitter her på rådhuset
og tror jeg vet hva alle de frivillige kan og vet
og bidrar med hvis det skjer noe, hvis det ikke
er reelt. Og jeg får jo ikke oversikt hvis de sitter i
klubbhusene sine og ikke banker på hos meg og
viser frem hva de har og hvem de er. Derfor laget
vi et beredskapsråd der alle aktørene blir invitert

(Lokal Røde Kors-leder)

FRIVILLIG BEREDSKAP I KOMMUNENE

en gang i året. Og så vet vi hvem alle de ansvar
lige er, blir kjent med hverandre, og forteller
om hva som skjer, og hva vi har av personer og
ressurser. Da fikk jeg mange aha-opplevelser
første gangen, og ble imponert over alt alle kan
bidra med. Men uten å treffes alle sammen en
gang i året ville det fort blitt til at hver satt på sin
tue, og mer tilfeldig hva vi visste om hverandre.
Og alle var enige i at kvaliteten på beredskapen
i kommunen garantert fikk et løft sammenlignet
med tidligere.»
(Beredskapsansvarlig i kommune)

Lærdal, 2014
FOTO: Øystein Venås Sørensen

SUKSESSFAKTORER OG BARRIERER FOR
EN GOD BEREDSKAPSEVNE
Hvilke suksessfaktorer og barrierer finnes i arbeidet mot en
god lokal helhetlig beredskap? Intervjuene viser noen klare
tendenser.
Mange faktorer vil gå igjen i begge oversiktene, siden det
som har vært suksessfaktorer ved gjennomføring i noen
kommuner, vil være barrierer i andre kommuner fordi de ennå
ikke er gjennomført.

SUKSESSFAKTORER
• Øver ofte, og sammen, og med flest mulig aktører, bl.a. flest
mulig fullskalaøvelser
• Kjenne hverandre og andre organisasjoners ledere,
møtes ofte, ha nær dialog
• Lykkes med et uformelt og tett samarbeid
• Etablerer skriftlig samarbeidsavtale, og detaljerte og
systematiske varslings- og sjekklister ved hendelser.
Øve på å bruke sjekklistene.
• Røde Kors tar en aktiv pådriverrolle for et samarbeid med
kommunen
• Røde Kors deltar i kriseteam eller beredskapsråd, på både
strategisk og operativt nivå
• Grundig debrief og evaluering etter hendelse og øvelse
• Gode rutiner for oppfølging av evalueringen ved å
implementere nye rutiner
• Har automatisert og systematisk varslingsrutine 24/7 med
ansvarlig person
• Øver på rutinene med fast frekvens
• Røde Kors fremstår som én organisasjon med bredt innsatsfelt
• Begge parter driver opplæring av innbyggerne om eget
ansvar og egeninnsats ved hendelser
• Rådmann ser viktigheten av å prioritere beredskap både
mannskaps- og ressursmessig, og igangsetter øvelser
• De frivillige organisasjonene viser ansikt, viser at de vil være
med, står på overfor kommunen, og tar gjerne initiativ sammen
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• Beredskapskoordinator i kommunen har beredskap som
fulltids ansvarsområde
• Regionen har iverksatt et velfungerende distriktssamarbeid
på beredskap

BARRIERER
• «Det skjer ikke her»-holdning
• Ikke systematiske og formaliserte rutiner for koordinering
ved hendelser og øvelser
• Kommunen vet for lite om aktørenes kompetanse og
ressurser
• Stram økonomi i kommunen, og at beredskap ikke prioriteres
tilstrekkelig
• Kommunen ser to Røde Kors, ikke ett samlet, og tenker
primært hjelpekorps
• Innsatsen er individavhengig, ad hoc-preget og uformell, hos
den ene eller begge
• Beredskapsansvarlig i kommunen har flere andre
ansvarsområder enn beredskap
• Operativ og strategisk organisering av beredskapen blir ikke
prioritert tilstrekkelig høyt
• Hverken kommune eller Røde Kors tar aktivt initiativ til
beredskapsbyggende tiltak
• Inntrykk av at det er kostbart å benytte frivillige
beredskapsorganisasjoner
• Foreldede ROS-analyser og «blåkopi» av senere års
beredskapsplaner
• Røde Kors får ikke komme med innspill til ROS-analyse og
beredskapsplanverk
• Begrensede ressurser som må fordeles på for mange formål
i kommunen, slik at beredskap nedprioriteres
• Kommunen innser ikke i tilstrekkelig grad betydningen av
bred frivillig beredskap utover søk og redning, ved hverken
øvelser eller hendelser
• De frivillige beredskapsorganisasjonene fungerer ikke som
likeverdige overfor kommunen, noen gis prioritet, andre
inkluderes ikke ofte nok
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4.
Røde Kors
– til stede nær deg

Røde Kors er til stede i store deler av landet og
kan bidra med mannskap og en rekke ressurser.
FOTO: Marius Nyheim Kristoffersen

LOKAL TILSTEDEVÆRELSE
Røde Kors har nesten 400
lokalforeninger, og hjelpekorps
i over 300 av disse.

Ann Kristin Lilleby Jevnaker, leder i Aurland Røde Kors Omsorg,
tok i mot og registrerte 155 evakuerte etter flommen i Flåm.
De fikk mat, kaffe og noen å snakke med.
FOTO: Olav Saltbones/Røde Kors
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DERFOR ER SAMARBEIDSAVTALER SÅ VIKTIG
BEDRE SAMARBEID – BEDRE BEREDSKAP
Røde Kors er som eneste frivillige hjelpeorganisasjon anerkjent
som støtteaktør til norske myndigheter i fredstid gjennom
kongelig resolusjon av 21. august 2009. Anerkjennelsen
innebærer en forpliktelse til samarbeid med ansvarlige
myndigheter dersom kriser, katastrofer eller ulykker inntreffer.
Lokale myndigheter har ansvaret for innbyggernes trygghet
og sikkerhet innenfor kommunes geografiske område. For å
styrke beredskapen i norske kommuner er det derfor viktig
at den lokale Røde Kors-foreningen og kommunen inngår en
gjensidig forpliktende samarbeidsavtale.

ressurser etter hvilke behov den aktuelle lokalforening har
identifisert i egen kommune og nærmiljø. Ressursene som
lokalforeningen besitter kan grovt sett deles inn i fire områder:

Når uønskede hendelser som kriser, katastrofer og ulykker
inntreffer, kan det offentlige hjelpeapparatet ha behov for
tilførsel av supplerende lokale ressurser. Lokalforeningene til
Røde Kors har frivillige mannskaper som er kurset og trent i
håndtering av slike situasjoner. For at både kommune og lokalforening skal ha forutsigbarhet og klarhet i hva de kan forvente
i en krisesituasjon, anbefales det at de to aktørene tegner en
samarbeidsavtale seg imellom. Et godt beredskapssamarbeid
bør etableres i forkant av kriser og uønskede hendelser, slik at
de beste forutsetninger for å håndtere krisen er til stede når
neste hendelse inntreffer.

Røde Kors-frivillige. Røde Kors har også 30 000 frivillige som
er organisert i andre aktiviteter. De er rekruttert og trent til å
bistå mennesker som befinner seg i sårbare livssituasjoner, og
støtte dem når «hverdagskrisene» oppstår. Disse frivillige er
også kurset i fysisk og psykososial førstehjelp og er verdifulle
bidragsytere når de større uønskede hendelsene rammer
et lokalsamfunn. Gjennom daglige møter med asylsøkere
på mottak, med ofre for menneskehandel, innsatte i norske
fengsler, ensomme unge, barn i krise m.v. har de en unik
kompetanse til å håndtere vanskelige situasjoner der behovet
for medmenneskelig støtte er stort.

Samarbeidsavtalen er en gjensidig forpliktelse mellom
kommune og lokalforening. Avtalen sørger for at k ommunen
vet hva Røde Kors kan stille opp med av mannskaper og
materiell dersom deres ordinære ressurser ikke strekker til.
Det vil også gjøre det lettere for kommunen og Røde Kors å ha
øvelser sammen. På samme måte vil Røde Kors kunne forvente
at k ommunen vil benytte deres personell, materiell og kompetanse. Avtalen inneholder også avklaring om samarbeidsform
i en b
 eredskapssituasjon, som kan gjøre at samarbeidet blir
mer forutsigbart og at det flyter lettere i situasjoner der det
skal handles raskt. En samarbeidsavtale er derfor et grunnlags
dokument for et fremtidig forutsigbart forhold mellom
kommunen som er ansvarlig for trygghet for egne borgere,
og Røde Kors som er en lokalt forankret, frivillig beredskaps
organisasjon.

Røde Kors Beredskapsvakt er et lavterskelkonsept hvor
lokalforeningen gir kommunens innbyggere kurs i beredskap og psykososial og fysisk førstehjelp. Hensikten med
Beredskapsvakt er å gi lokalsamfunnet tilgang på ytterlig
ere organiserte mannskapsressurser med grunnleggende
opplæring dersom en alvorlig hendelse inntreffer. I likhet med
aktive Røde Kors-frivillige er Beredskapsvaktene forberedt på
å bistå i den umiddelbare fasen av en krise, så vel som den
sekundære, og i det viktige etterarbeidet.

Røde Kors Hjelpekorps er hjelpemannskaper som er trent
og utrustet til å bistå i den umiddelbare fasen etter at en krise
har inntruffet. Hjelpekorpsene er kurset innenfor fysisk og
psykososial førstehjelp, søk og redning, skred, fjellredning,
vannredning, med mer. Hjelpekorpsene er en sentral bidragsyter i den norske redningstjenesten og har i de fleste tilfeller
direkte kontakt med nødetatene.

Sogn og Fjordane, etter orkanen Dagmars herjinger i 2011.
Kriseledelsen i Stryn kommune ba Røde Kors om å sette en båt på
Oldenvannet 2. juledag og levere en VHF radio opp til den isolerte bygda
Sunde i Oldedalen. På bildet Sigurd Strand, leder Olden Røde Kors.
FOTO: Margunn Masdal

Utstyr. Lokalforeningene til Røde Kors har utstyr som kan brukes
i beredskapssituasjoner. Flere har egne hus som kan brukes til
for eksempel samlingssted eller matutdeling. I tillegg har mange
lokalforeninger biler, båter, snøscootere og ambulanser.
Samarbeidsavtalen gir flere fordeler:

RØDE KORS KAN BIDRA MED MYE
Røde Kors har kompetanse og erfaring på flere fagfelt som
er svært verdifulle både før, under og etter en krise. Når sam
arbeidsavtalen er inngått, vil kommunen få oversikt og tilgang
på Røde Kors sitt mannskap, kompetanse og materiellressurser.
Dette gir kommunen et unikt innblikk i hvilken bistand lokalforeningen kan tilby.
Røde Kors sine lokalforeninger er organisasjonens kontaktpunkt opp mot kommunene. Hver lokalforening besitter ulike

• Kommunen får detaljert oversikt over Røde Kors sitt
mannskap og materielle ressurser
• Røde Kors forplikter seg til å stille opp dersom kommunen
har behov for bistand
• Avtalen kan være et utgangspunkt for samvirkeøvelser
mellom aktørene

• Skaper forpliktelse og forutsigbarhet i samarbeidet
uavhengig av om enkeltpersoner byttes ut
• Forventninger, også økonomiske, mellom kommune og
Røde Kors avklares i forkant av innsatsen
• Røde Kors får bedre grunnlag til å gjøre vurderinger av
humanitære behov i kommunen

Røde Kors anbefaler alle kommuner og lokalforeninger å gå
i dialog med hverandre for å styrke beredskapen. Gjennom
skriftlige samarbeidsavtaler om beredskap kan sannsynligheten øke for at ressursene finner hverandre når det virkelig
gjelder.
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Frantz Henriksen og Øyvind Aarethun Lysne sto midt mellom flammene
og jobbet natten igjennom med å holde brannen unna brannstasjonen,
teknisk etat og Røde Kors sitt korpshus. 160 brannslukningsapparater
ble tømt, men alt rundt dem stod i brann.
FOTO: Olav Saltbones/Røde Kors

5.
Da Lærdal brant
– Jeg elsker dette landet! seier
Ole Paus til ein million TV-
sjåarar. Han mottek Årets
Spellemann i Stavanger.
Litt lenger nord i dette landet,
i Lærdal, bles det austleg storm.
Det er bart, knusktørt. I det
festen på TV-skjermen når sitt
høgdepunkt, byrjar det som
skal bli etterkrigshistoriens
største brann i Norge.

TEKST: Henning Hellebust,
Arild Blomkvist og Olav A. Saltbones

Brannen i Lærdal 2014 brøt ut på Lærdalsøyri om kvelden 18. januar, spredte seg
raskt i sterk vind og fikk karakter av en bybrann. Den krevde ingen menneskeliv,
men ødela rundt 40 bygninger, flere enn noen annen brann i Norge siden 1945.

FAKTA
• Over 160 frivillige fra 21 hjelpekorps var med på innsatsen i Lærdal.
• Sykehuset i Lærdal fikk inn 444 personer.
• 681 ble evakuert, fra 402 hus.
• Deriblant aldershjemmet med 38 pasienter, 6 var sengeliggende.
(Kilde: Politiet i Lærdal)

FOTO: Olav Saltbones/Røde Kors
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GRAFIKK: Sondre Nilsen/VG

FAKTA
I alt ble 40 bygninger helt nedbrent. Dette gjaldt:
• 17 bolighus, herav 13 bebodde
• 5 garasjer
• 9 uthus
• 9 andre bygninger
(Kilde: Wikipedia)

22:53

ALARMSENTRALEN:
EIT BUSTADHUS I LÆRDAL BRENN

Det ringer i telefonen til Øyvind Lysne. Han er operativ leiar i Lærdal Røde
Kors Hjelpekorps. Det er mor hans. Kva vil ho så seint? – Det brenn på Øyri,
nærast ropar ho. Lysne skjønar alvoret i meldinga. Han hiv seg i bilen og
køyrer til brannstaden. Han kjem fram til eit overtent hus samtidig som
brannvesenet. Stormen tek tak i eldtungene. Piskar dei opp i lufta saman
med rusk frå bakken. Slepp dei ned på nabohus.

23:13

POLITIETS INNSATSLEIAR PÅ STADEN.
TRE HUS I BRANN. SPREDNINGSFARE

Hjelpekorpsveteran Frantz Henriksen kjem til staden. Han og Øyvind får
beskjed om å kalle ut folka sine og hjelpe til med å sløkke. Aller først sett
dei i gong med å evakuere husa nærast brannområdet. Hjelpekorpsarane
går frå hus til hus. Banka på dørene og får ut alle som er heime. Nokon
stader må dei bruke den store, sterke stemma. No er det alvor. Eit kvarter
seinare når brannen også desse husa.

23:35

VARSLA AURLAND RØDE KORS
HJELPEKORPS

Det brenn i dei stupbratte fjella som omkransar Lærdal. Lærdalsøyri
ser ut til å vere i full flamme. Vindkulene riv med seg gneister og lause
gjenstander og hiv dei vilkårleg rundt øyra. Ein sterk, jamn dur dekker
det heile. Det blinkar i blålys over alt når naboane frå Aurland Røde Kors
kjem fram ein time etter at brannen starta. Heile sentrum må evakuerast.
Brannen er ute av kontroll. Arne Løland, aktiv hjelpekorpsar sidan 1962,
står nær brannfronten, ved trekyrkja, med eit sambandssett. Han er binde-

leddet mellom politi og mannskap frå Aurland Røde Kors. Han står og ser
inn i eit flammehav. Han veit at mannskapet som skal evakuere sentrum
ikkje har verneutstyr. Dei har plastvestar og plastjakker. Han vurderer fleire
gonger å kalle dei ut att. Snakkar med dei på radioen for å få status. Han
kjenner mannskapet, det er ikkje prega av dumdristigheit.

00:32

STRAUMLAUST I LÆRDAL

00:49

VARSLA LEIKANGER RØDE KORS
HJELPEKORPS

Medan hjelpekorps, brannvesen, politi og sivilforsvar frå heile Sogn rullar
inn i Lærdal for å hjelpe, befinn det seg åtte hjelpekorpsarar i kjernen av
brannen. Oppdraget er å sette guard. Med brannslukkingsapparat mot
tidenes storbrann.

Lysne, Henriksen og seks andre hjelpekorpsarar frå Lærdal er på eit område
ved brannstasjonen, teknisk etat, Røde Kors depotet og Telenor sin infrastruktur. Brannen nærmar seg frå alle kantar. Brannvesenet gjev dei tilgang
til 200 brannslukkingsapparat. Dei veit kva som er oppgåva.

Frå lufta kjem det dalane eldkuler på størrelse frå snøfiller til tennisballar.
Det er restar vinden røskar med seg frå andre branntomter. Det fatnar over
alt. I graset, i kjerr, i stakittgjerde, i rot som ligg mellom lagra pallar, i vedstablar, i ei gamal tømmerløe. I bøndene sine rundballar som ligg attmed
området. Sløkk eitt punkt, og to nye tek fyr.

00:32

VARSLA HAFSLO RØDE KORS
HJELPEKORPS

00:34

VARSLA SOGNDAL RØDE KORS
HJELPEKORPS

00:37

VARSLA LUSTER RØDE KORS 
HJELPEKORPS

00:43

VARSLA DAGLEG LEIAR
SOGN OG FJORDANE RØDE KORS

På nabotomta står Telenor sin basestasjon, med tårn, antenner og disk, eit
hus fullt av kablar, aggregat og elektronisk utstyr. Det er nyttelaust. Svart,
sviande røyk eltar ut og blandar seg med kaoset. Lysne kjenner på ansvaret
for mannskapet sitt, tenkjer at dette er nesten som å sende folk i krigen. At
det ikkje er forsvarleg. Berre der, i sitt hjørne av bygda, har dei åleine ein
storbrann å ta seg av. Å trekke seg ut er ikkje tema. Adrenalinet held dei
fryktlause. Dei forsvarar området på instinkt.

06:35

BEMANNE DISTRIKTSKONTOR FOR
Å KALLE INN NYE MANNSKAP

Øyvind Lysne leier gruppa. Med 360 graders brannfront går det av seg
sjølv. Dei sterkaste held dei næraste flammane i sjakk, dei andre hentar inn
nye brannslukkingsapparat.

Tidleg søndag morgon er brannen under kontroll. Deira skanse er ikkje
lenger truga. Dei redda Røde Kors-huset, teknisk etat og brannstasjonen
frå å brenne ned. 160 tomme brannslukningsapparat ligg strødd rundt
omkring. Lysne tek turen på sjukehuset. Der ser han at minst fem personar
frå korpset får behandling. Ein må med luftambulanse til sjukehuset
i Førde, og ein til sjukehuset på Voss. Klea dei har på seg er øydelagde.

På bygningane nærast flammane, byrjar kvaen å trenge gjennom malinga
på grunn av varmen. Vindauga sprekk. Først eitt lag. Så eitt lag. Det tredje
laget held. Det bergar huset. Mellom denne veggen og flammane står
hjelpekorpsarane med brannslukkingsapparat.

07:35

VARSLAR HJELPEKORPSA
I SUNNFJORD FOR AVLØYSING

Øvst på ein stige ved Røde Kors depot, held Henriksen ein vannslange med
30 cm trykk. Han spyler og held veggen kald medan gnistene fyk rundt.
Hans eigen Røde Kors vest og fleecejakke smeltar. Ut av flammehavet
kjem ei glødande bølgeblekkplate flygande. Den havnar på bakken under
Henriksen og blir kjølt ned av vanslangen.

I løpet av brannatta deltek ulike Hjelpekorps og 50 mannskap i evakuering,
mottak på sjukehus og evakuertsenter, psykososial støtte, vakthald ved
sperra vegar og brannsløkking. Dei påfølgande dagane er ytterlegare
hundre hjelpekorpsarar med og hjelper politi og sivilforsvar å trygge
området og hjelpe bebuarar inn i heimane for å hente eigendelar. 40
bygningar brenn ned. 681 innbyggarar vart evakuert. 450 personar blir
undersøkt på sjukehus og 275 får behandling. Ingen liv går tapt.
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JAN GEIR SOLHEIM

Ordfører i Lærdal
«Vi som bor i byde-Noreg er
avhengig av at alle er med. Det
var helt vesentlig for å slukke
brannen at det kom hjelp fra
andre distrikter.»
Ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim

– De kalte inn folk og fikk inn uthvilte
frivillige kontinuerlig, de gikk jo ikke
tomme. Det kom så grådig mange
og jeg visste ikke hvor dem var
fra, sier Solheim og legger til: – en
organisasjon som Røde Kors er bra
fordi den kan fungere over tid.
Ordføreren opplevde å lede en
kommune i krise, og har fått kjenne
på kroppen hvordan det er å ikke ha
kontroll på en kritisk situasjon, til
tross for gode forberedelser.
– Vi oppdaterte beredskapsplanen så
sent som i desember, men jeg ser i
ettertid at det er mange ting vi kunne
gjort annerledes.
Solheim trekker frem organisering i krise
og lokalisering av operasjonssentral som
områder de må tenke nytt om. Også
frivilligheten blir viktig fremover.
– Hovedredningssentralen og DSB
kan se det overordnede i en krise,
men det var det lokale engasjementet,
nærheten og lokalkunnskapen som
var en suksessfaktor for at dette, til
tross for alt, gikk bra og ingen liv gikk
tapt. De gode kreftene må virke i lag,
sier ordføreren, og fortsetter:
– det betyr noe at vi kjenner
hverandre og er på fornavn, for i en
krise går det fort og lokalkunnskapen
er desto viktigere.
Hvordan bør frivilligheten
inkluderes i beredskapsarbeidet
fremover?
– Vi kommer helt klart til å se på nye
samarbeidsformer. For eksempel er
det kurs og øvelser med brannvesenet
som kan være aktuelle for frivillige å
delta i. Vi må samarbeide mer.

Solheim innrømmer at han ikke
hadde full oversikt.
– Jeg hadde hørt at Røde Kors hadde
snøscootere og noen båter, men
jeg ante ingenting om sambandet.
Da nettet falt bort fra Rådhuset
hadde vi ikke kommunikasjon og
jeg hadde derfor ikke mulighet til å
utføre oppgavene mine. Heldigvis
fikk vi bruke sambandet til Røde
Kors. De hadde bedre samband enn
kriseledelsen!
Hva var bra med den frivillige
innsatsen?
– Systematikken. Det er utrolig viktig
at noen har gode systemer, og to
aktører som utpekte seg var Norsk
Folkehjelp og Røde Kors.

FOTO: Olav Saltbones/Røde Kors

Det er rådet fra Jan Geir Solheim,
ordfører i Lærdal kommune. Han
ble overveldet over antallet frivillige
som møtte opp da brannen brøt ut i
sentrum av Lærdalsøyri.

– ALDRI SETT SÅ MYE POLITI
Politibetjent Åslaug Kaardal i Lærdal
hadde fri, og telefonen stod på lydløs. Da
hun til slutt fikk varsel om brannen og
rykket ut, var det et branninferno som
møtte henne.

ÅSLAUG KAARDAL

Politibetjent i Lærdal
«De organiserte frivillige har
en veldig stor betydning. Det
er vanskelig å være trent til en
situasjon som denne, men det
å ha en generell basiskunnskap
på det med førstehjelp, og det
å ta hånd om folk er viktig. »

Solheim har i ettertid innsett en del
geografiske utfordringer knyttet til
beredskap.
– Vi som bor i bygde-Norge er a vhengig
av at alle er med. Det var helt vesentlig
for å slokke brannen
at det kom hjelp fra andre distrikter.
Det virket bra i Lærdal, men jeg
skjønner fortsatt ikke helt hvordan
storbrannen kunne skje, sier Jan Geir
Solheim.

– Det som er litt spesielt i denne
situasjonen er at Røde Kors og andre
frivillige ble brukt til å evakuere, som
egentlig er en rolle som Politiet og
brannvesenet skal ha. På grunn av
omfanget valgte vi å bruke Røde Kors
til evakuering, for å frigjøre brannmannskaper til å slukke brann. Politiet
bidro også til evakuering i de områdene
nærmest brannen, sier Kaardal.
– Brannmannskap fra alle nabokommuner og fra flyplassen i Sogndal.
Det kom politi, jeg har aldri sett så
mye politi før. De kom fra langt nedi
Valdresdalen og fra Bergen. Det kom
mye hjelpemannskap, forteller hun.

Hva er ditt beste tips for å være f orberedt
på situasjoner som dette?
– Å kjenne til hverandre, kjenne hva slags
ressurser som faktisk er i lokalsamfunnet
og i de nærliggende lokalsamfunnene.
Hva har vi, og hva kan vi bruke. Være
interessert i hverandre, og ha respekt for
hverandre, sier hun.
– De organiserte frivillige har en veldig
stor betydning. Det er vanskelig å være
trent til en situasjon som denne, men det
å ha en generell basiskunnskap på det
med førstehjelp, og det å ta hånd om
folk er viktig. Mange har også kjennskap
til skadestedsledelse, og organisering av
evakueringspunkt og samleplasser, sier
politibetjent Åslaug Kaardal.

Politibetjent Lærdal, Åslaug Kaardal

– VIKTIG Å STOLE PÅ HVERANDRE
– Når katastrofen inntreffer er det viktig å
kunne stole på hverandre. For meg som
leder er det en fordel at jeg kjenner alle
som bidrar. Da vet jeg at jobben blir gjort
hvis jeg setter en mann til å gjøre noe,
sier Guttorm Gullaksen.

FOTO: Privat

FOTO: Odd Helge Brugrand

- IKKE VÆR REDD FOR
Å KALLE UT NOK FOLK
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GUTTORM GULLAKSEN

Brannmester i Lærdal

Han roser de frivillige som bidro
under brannen.
– De frivillige vekket og evakuerte,
mens vi slukket. Og de jobbet veldig
selvstendig, forteller brannmesteren.
– Det er umulig å være forberedt på

slike hendelser. Vi er et lite brannvesen
på 16 personer, fordelt på fire lag, og vi
har topp moderne utstyr. Det er alltid
en person på vakt, som er minstekravet.
Men jeg skulle gjerne ønske at vi også
kunne ha en sjåførvakt, fordi ikke alle har
førerkort på store biler.
– Det er fantastisk at så mange f rivillige,
og også sivile, hjalp til med slukkingen,
sier han.
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FOTO: Olav Saltbones/Røde Kors

– ALT BLE EN STJERNEHIMMEL
– Da vi kom hit fra Aurland, lyste alt her.
Det brant oppi fjellsidene og rundt på
alle kanter. Der brannen startet stod alt i
full fyr. Det blinket fra politibiler,
brannbiler og sykebiler. Blålys over alt.

ARNE LØLAND

Områdeleder i Indre Sogn, fra
Aurland Røde Kors Hjelpekorps

Arne Løland stiller seg opp ved kirka,
like ved der brannen starter. Der tar
han imot og organiserer frivillige som
kommer til utover natta.
– Radiosambandet var alfa og omega.
Røde Kors hadde radio, men utpå
natta ramla mobilnettet og annet
samband ned.
Hadde du kontroll på mannskapet?
– Det er et vanskelig spørsmål. Vi
visste hvor mange mannskap vi
hadde ute, og alt det der. Men vi
regnet med at de har vært med på så
mye forskjellig, at de tenkte på egen
sikkerhet først og fremst. Og det må
jeg rose mannskapet for. I en slik

situasjon gjør vi det politiet ber oss
om. Vi kunne bidra til evakuering
og til å hjelpe folk, men vi er jo ikke
brannmenn. Vi kunne også være til
trøst og støtte for de som ville tilbake
igjen til sine hus. Særlig på Håbakken
hvor det var mange evakuerte ble
mange fra Hjelpekorpset i praksis
omsorgsfrivillige, forteller Løland.
Hva er ditt tips til andre lokalsamfunn
for å styrke beredskapen?
– Vi oppfordrer alle kommuner til å få
Røde Kors med i beredskapsutvalget
sitt, og særlig i kriseledelsen. Der kan
vi være med fra første stund. Vi kan
trene sammen. Da vet alle hva vi står
for og hva vi har. Kostbar tid går til
spille med en gang man må begynner
å ringe rundt fordi en ikke vet hvem
som kan bidra med hva. Det er mitt
syn, sier Arne Løland.

FOTO: Nina Horn Hynne/Røde Kors

– GIKK FRA DØR TIL DØR
OG VEKKET FOLK

TRYGVE SKJERDAL

Operativ leder i Aurland Røde
Kors Hjelpekorps

– Primæroppgaven vår var å bidra
til evakuering. Vi fikk tildelt et område
hvor vi skulle gå fra dør til dør og vekke
folk, få de ut av huset og vise dem til
oppsamlingsplass, som var sykehuset i
Lærdal. I tillegg ble vi brukt til å etablere
mottakssenter på sykehuset, på Håbakken og senere på natta i Aurland, på
fjordhotellet der, sier Trygve Skjerdal.

Hvordan var det å banke på dørene
til folk?
– Folk hadde forståelse for at de ble
vekket. Men det var en del som sov
på den tiden. De ble vekket og fikk
beskjed om å kle på seg og forlate huset
sitt. De fleste tok dette veldig greit.
– Mitt inntrykk er et de oppgavene vi
har gjort har vært helt nødvendige,
og at det har bidratt til at dette har
gått så bra som det har gjort, sier
Skjerdal.

Lærdal, 2014
FOTO: Øystein Venås Sørensen

6.
Oppsummering

Undersøkelsen TNS Gallup har gjort for Røde Kors viser at flere
beredskapsansvarlige i kommunene har dårlig samvittighet
fordi det øves for lite. Undersøkelsen viser også at beredskap
ikke blir prioritert i kommunene – hverken økonomisk eller i
form av nok ansatte. Flere risiko- og sårbarhetsanalyser bærer
preg av å være klipp-og-lim arbeid framfor reelle og opp
daterte vurderinger. I mange kommuner finnes det d
 essuten
en utpreget «det skjer ikke her»-holdning. I stedet for å
forberede seg på å håndtere mer ekstremvær og flere store
alvorlige hendelser, kan det se ut som flere kommuner stikker
hodet i sanden. Dette bekymrer oss.

En nøkkel til bedre beredskap er å få på plass flere samarbeidsavtaler mellom kommunene og frivillige organisasjoner. Slik
kan kommunene få informasjon om hvilke ressurser Røde Kors
sitter på – slik at ressursene finner hverandre når det virkelig
gjelder. Røde Kors har også et ansvar ved å fremstå samlet i sin
kontakt med kommunen.
God beredskap er et felles ansvar. Sammen sørger vi for
å skape trygge lokalsamfunn for alle våre innbyggere.
Men da må samarbeidet om beredskapen bli bedre lokalt.
Og det haster!

rodekors.no

Wittusen & Jensen

Norge har behov for å bedre beredskapen lokalt – der menne
sker bor. Flere naturkatastrofer på grunn av klimaendringer og
ekstremvær og nye sikkerhetsutfordringer viser at samfunnet
er helt avhengig av å være forberedt.

