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Minste sams multiplum 



Evaluering og læring 

– Evalueringsprosessane følgjer i stor grad faglinja 
– Oppfølgingstiltak kunne ha vore tydelegare adressert 
– Evalueringstidspunkt 



Nokre utvalde sitat frå tilrådingane i rapportane 

Valdresekspressen 
– Forenklet teknisk system for 
trippelvarsling 
– Utbedre kjente svakheter i 
kommunikasjonsforhold 
– Øvelse for å takle dårlige 
kommunikasjonsforhold 
– Tilrettelegging for informa-
sjonsdeling etter trippel-
varsling 
– Fellesarenaer for styrking av 
samhandling og samvirke 

Gudvangatunnelen 
– Planlegge for kjente 
sambandsutfordringer 
– Viktigheten av å ivareta 
strategisk ledelse 



Lærdal, Flatanger og Frøya 
– Klargjøring av samvirke mellom aktører 
– Sikre gode rutiner og kommunikasjon i 
forbindelse med overtakelse av ledelse og 
involvering av samvirkeaktørene 
– Sikre forståelse for viktigheten av 
innsatsleders kommandoplass (ko) 
– Øvelse for å takle utfordrende 
kommunikasjonsforhold 
– Felles verktøy for å fremme samvirke 

Utvalde sitat forts.. 



Forbetringspunkt for helsevesenet: 
– ...bør gjennomførast fleire øvingar på organisering av 
skadestad, samleplass og mottakssenter 
– Samvirke mellom politi, kommunane mfl.  
– ..sikre størst mogeleg grad av felles situasjonsforståing 
  
Forbetringspunkt for brannvesenet 
– Innsatsledelsers kommandoplass bør opprettes etter 
innøvd struktur  
– ILKO må være på avtalt sted som er kjent for alle ledere 
– Tydelig overføring av innsatsledelse 

Nokre sitat frå rapporten etter Øving Tyr 



Funn frå 22. juli-kommisjonen  

–  «Evnen til å koordinere og samhandle har vært 
mangelfull» 

–  «Når katastrofer som 22/7 inntreffer, settes 
samhandlingen og samvirket på en ekstraordinær 
prøve. Da er det avgjørende at redningstjenesten 
er forberedt, opplært, innøvd og samordnet» 

–  «Under store sektorovergripende kriser utfordres 
ansvarsprinsippet av et behov for samordning, 
samvirke og helhetssyn» 

–  «…styrke sine egne og organisasjonenes 
grunnleggende holdninger og kultur knyttet til 
§  … 
§  Samhandling 
 



+ litt til 
–  Trippelvarsling må fungere 
– Bruke den store, raude knappen 
– Utveksling av informasjon mellom 

fagsentralane 
–  Formidle samla situasjonsbilde til 

personellet i innsats 
– Etablere innsatsleiar sitt KO 



+ litt til forts. 
– Alle kjem ikkje like raskt 

fram 
– Kommunen vil (nesten) 

alltid ha tunge 
oppgåver med éin 
gong; må varslast 

– Planleggje for å kunne 
bruke alternativt 
samband (men òg 
kunne bruke 
primærsambandet) 

–  Frivillige  



Gyllevogn eller gylden vogn?  


