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Bakgrunnsinformasjon: 

Øvelsestype: Spilløvelse.  

Beskrivelse av øvelsen: Natur- og klimarelaterte hendelser var hovedtema i direktoratets Nasjonale 

sårbarhets- og beredskapsrapport for 2007. På bakgrunn av dette ble det høsten 2007 gjennomført 

to spilløvelser knyttet til dette temaet, Øvelse Skred og Øvelse Sivil nasjonal øvelse (SNØ).  

Øvelse Skred ble holdt 28. og 29. november 2007 og var en øvelse på lokalt og regionalt nivå. Øvelse 

SNØ ble holdt 6. desember 2007 og var en øvelse for strategisk ledelse på departementsnivå.  

Øvelsesdeltagere: I Øvelse SNØ deltok 12 departementer og i Øvelse Skred deltok fire kommuner, 

fylkesmannen i Møre og Romsdal, Sunnmøre politidistrikt, Statens vegvesen, Kystverket og 

Beredskapssenteret Åknes-Tafjord-prosjektet.   

Evalueringsmetodikk: Evalueringen baseres på følgende metoder og datagrunnlag: 

 Evalueringsrapporter fra kontrollere i Øvelse Skred og Øvelse SNØ. Det var utarbeidet 

spesifikke spørsmål til hvert av målene som kontrollerne skulle se spesielt på  

 Dokumentasjon fra førsteinntrykkssamling for Øvelse Skred og Øvelse SNØ 

 Samtaler med nøkkelpersoner fra planleggings- og gjennomføringsfasen for Øvelse Skred og 

Øvelse SNØ 

 Innspill fra PR-byrået Geelmuyden.Kiese om mediehåndtering og kriseinformasjon til 

befolkningen for Øvelse Skred og Øvelse SNØ 

 Spørreskjemaundersøkelse fra deltakerne i Øvelse Skred 

Øvingsmål: Både Øvelse Skred og Øvelse SNØ hadde samme hensikt – å øve samfunnets evne til å 

håndtere de ulike fasene ved en stor flodbølgehendelse i Storfjorden forårsaket av et fjellskred i 

Åkneset. Målene for øvelsene var å utlede læringspunkter for: 

 Ansvars- og rolleforståelse ved de ulike beslutningsnivåene 

 Informasjonsdeling vertikalt og horisontalt ved de ulike beslutningsnivåene 

 Mediehåndtering og krisekommunikasjon til befolkningen 
 

 

 



Oppsummering/hovedfunn: 

Deltakerne i Øvelse Skred mener i all hovedsak at det felles planverket for fjellskred og 

flodbølgeberedskap fungerte godt under øvelsen. Etablert planverk synes å virke i tråd med 

gjeldende ansvarslinjer og deltakerne opptrådte i henhold til dette. Fylkesmannen mener øvelsen var 

en god gjennomprøving av planverket og at videre planarbeid hos relevante aktører må fortsette i 

fylket.  

Alle deltakerne mener øvelsen ga en nyttig erfaring på eget planverk og etablering av egen krisestab. 

Deltakerne oppgis i all hovedsak å ha en god forståelse for egen og andres ansvar og roller gjennom 

etablerte planverk. For enkelte aktører var eget planverk ikke et godt nok redskap for å løse de 

omfattende oppgavene de sto overfor. Spesielt gjelder dette koordineringen og samarbeid med 

andre aktører. Situasjonen syneligjorde viktigheten av samspill mellom aktørene og det oppgis at 

mange læringspunkter må innarbeides i planer, og også avstemmes mot andre aktørers planer.  

Læringspunkter 

Læringspunkter knyttet til ansvars- og rolleforståelse: 

 Forbedre planverk på lokalt og regionalt nivå for å sikre en god samordning 

 Klarere beslutning/føring fra lederdepartementet på sakene som fremheves som viktige i 

Regjeringens kriseråd 

 Vurdere om Krisestøtteenheten skal ha en tydeligere rolle og funksjon i Regjeringens kriseråd 

Læringspunkter knyttet til informasjonsdeling:  

 Forbedre rutiner og verktøy for deling, sammenstilling og bruk av informasjon for å sikre 

felles situasjonsbilde og situasjonsforståelse som beslutningsgrunnlag 

 God informasjonsdeling krever tydeligere ledelse hva gjelder tidspunkt, avsender og modell 

for informasjonsflyt 

Læringspunkter knyttet til mediehåndtering og krisekommunikasjon: 

 Bedre samordning på lokalt og regionalt nivå av iverksatte tiltak knyttet til de ulike 

beredskapsnivåene  

 Forbedre felles informasjonsstrategi, herunder å vurdere utarbeidelse av førsteuttalelser og 

interessentkart 

 

 

 

 

Gjennomgått av Dato 

Maja Stien 28. juli 2014 

 


