
 
 
 
 

  
 

HASVIK KOMMUNE 
REVIDERT UTGAVE DEN 3. feb. 2011 



 
INNLEDNING 
Målsettingen da denne planen ble utarbeidet var å lage en plan som er enklest mulig, slik at 

flest mulig får et kjennskap til den, kjenner sin plass i den, og vet prinsippene for å bruke den. 

Planen er et verktøy for å løse de situasjonene som måtte oppstå, det vil alltid være behov for 

improvisering ut fra den aktuelle situasjonen. I enkelte krisesituasjoner aktiveres alle enheter 

i planen, i andre situasjoner bare deler av den. En skal aldri være redd for å aktivere flere 

enheter og bruke mer ressurser ved en hendelse enn nødvendig, heller for stor tilgang til 

ressurser enn for lite. 

 
BRUKERVEILEDNING 

 
Beredskap og katastrofeplanen: 

Selve hjertet i systemet er Beredskap og katastrofeplanen på side 4, som har en oversikt over 

alle interne og eksterne ressurser som kan komme til anvendelse i en ulykkes, krise, katastrofe 

eller beredskap situasjon. Hver enhet har et eget referanse nummer. 

 

Stillingsinstruksene: 

Stillingsinstruksene er bygget opp rundt hver enhets referansenummer, og beskriver kort hva 

enhetenes oppgave er, hvem de rapporterer til og hvem som varsler hvem. 

 

Alarmlisten: 

Alarmlisten er bygget opp rundt hver enhets referansenummer, her finner en navn og 

telefonnummer til personene i hver enkelt enhet. Listen fungerer også som en mannskapsliste 

som definerer hver enkelts plass i planen.  

 

Ressurslisten: 

Ressurslisten er bygget opp rundt hver enhets referansenummer og gir en oversikt over 

hvilken materielle ressurser hver enkelt enhet har. Utstyret har fargekode for rask 

lokalisering av tilgjengelige ressurser. 

 
REVIDERING 
Denne planen som er vedtatt i kommunestyret skal være et levende dokument i stadig 

forandring og under konstant revidering, senest hvert halv år skal den korrigeres opp. 

Teknisk etat v/Teknisk Rådgiver er ansvarlig for revidering av planen og service kontoret er 

ansvarlig for distribusjon av planverket. Fra før avløser planen Beredskapsplan for Hasvik 

Kommunes Beredskapsplan for Teknisk, Ulykkes og Katastrofeplan for helse. Forsynings og 

Rasjonerings planen. 

 
 
Hasvik kommunes kriseledelse (Beredskapsrådet) henstiller til gjennomgang av alarm- 
og ressurslisten slik at de korrekte personer – deres kontakt informasjoner blir revidert 
og korrigert, samt at ressurslisten revideres. Revidering gjøres -2- ganger årlig, januar 
og juni mnd.    

 
 
 
 
 

* * * Husk: I all aktivitet skal omsorg for rammede og pårørende gis topp prioritet * * * 



VARSLINGSRUTINER OG ANSVARSFORDELING: 
Teknisk etats vakttelefon er døgnbetjent og vil sannsynligvis være den som får varsel om 
ulykke eller uønskede hendelser. Det er den personen som har vakttelefonen som er Brannsjef 
inntil brannsjefen eller det aktuelle brannlagsutrykningsleder møter opp. Ved andre hendelser 
enn brann er det personen som har vakttelefonen som er kommunens øverste ledelse inntil 
kommunens ledelse v/kriseledelsen har samlet seg og som da overtar dette ansvaret. Den som 
har vakttelefonen ringer øyeblikkelig en av kommunens kriseledelse og varsler om hendelsen. 

Det er den personen i kommunens kriseledelse som får varsel om hendelse/økt 
beredskap som har ansvaret for å varsle de øvrige medlemmene i kriseledelsen og 
ansvaret for at kriseledelsen går sammen og begynner sitt arbeid.  
 

Ansvar/rolle Ordfører Telefon Ansvar/rolle Rådmann Telefon 

Pressekontakt / 
aksjonsledelse 

Eva D Husby 91 72 08 62 Stabsleder Erik Arnesen 95 20 94 09 

Stedsfortreder Gunnar Mauseth 90 82 44 11 Stedsfortreder Kim-Are Walsø 41 41 59 61 

Ansvar/rolle Driftsleder  Ansvar/rolle Teknisk rådgiver  

Ressursrekvirent Fritjof Brattfjord 48 10 78 34 Etterretning Kim-Are Walsø 41 41 59 61  
47 86 56 67 

Stedsfortreder   Stedsfortreder   

Ansvar/rolle Brannsjef  Ansvar/rolle IT-Rådgiver  

Brannmannskapene 
/ Skadestedsledelse 

Halvard Holst-
Olsen 

90 94 28 25  Jørn Mauseth 97 02 35 62 

Stedsfortreder   Stedsfortreder   

Ansvar/rolle Politi  Ansvar/rolle Pleie og 
omsorgsleder 

 

Skadestedsledelse / 
kontakt med 
pårørende 

Lensmannskontoret 78 45 27 70 / 
02 800 

Helsekontakt Karen Mauseth 90 67 71 82 

Stedsfortreder Vest-Finnmark 
politikammer 

02 800 Stedsfortreder Tina M. Isaksen 47 32 58 29 

Etter at kriseledelsen har samlet velges/gjøres følgende: 

• Loggfører 

• Aksjonsledelse  

• Forberede info til media – pressemelding og pressekonferanser 

• Sentralbordbetjening innkalles 

• Sekretariat innkalles 

• Scenariet kartlegges 

• Fordeling av oppgaver 

• Aksjonere i henhold til hendelse 
o Innkvarterings- og tilflyttingsnemnden innkalles (situasjonsavhengig) 
o Kontaktpersoner for oppsamling/møtested kontaktes 
o Språkkyndige innkalles (situasjonsavhengig) 

• Samleplass for pårørende (stedsavhengig) 
o Hasvik samfunnshus 
o Breivikbotn Samfunnshus 
o Sørvær Samfunnshus 

• Samleplass for ikke fysisk skadde personer (stedsavhengig) 
o Hasvik skole eller Hasvik barnehage 
o Breivikbotn skole eller Breivikbotn barnhage 
o Sørvær skole/oppvekstsenter 



Hierarki og rollefordeling – Kriseledelsen. 
 

 
 
 
 
 
 

Ordfører 
(aksjonsledelse for 
Hasvik kommune/ 

media) 

Rådmann 
(Stabsleder,  

Hasvik kommune) 

 
Driftsleder 

(Ressursrekvirent) 

 
Teknisk rådgiver 

(Etterretning) 

Brannsjef 
(Skadestedsledelse 

brann) 

 
Brannmannskap 

Lensmannskontor 
Skadestedsledelse / 

Kontakt med 

pårørende 

 

Avd leder 
(Helsekontakt) 

 

It-rådgiver 
(Tele/Data) 



Varsling av kommunal kriseledelse: 
Hasvik kommunes kriseledelse varsles ved større ulykker/hendelser, mottatt varsel om økt 
beredskap i forbindelse med ekstrem uvær, brudd på hovedvannforsyning, alvorlig skade på 
elektrisitetsnett/molo/veg/tele og kaianlegg. etc.  
 
 

Kriseledelse 
 Ordfører  Eva D. Husby 91 72 08 62 
Rådmann Erik Arnesen 95 20 94 09 
Driftsleder Fritjof Brattfjord 48 10 78 34 
Teknisk rådgiver Kim-Are Walsø 41 41 59 61- 

47 86 56 67 
Brannsjef Halvard Holst-Olsen 90 94 28 25 
It-Rådgiver Jørn Mauseth 97 02 35 62 
Politi Lensmannskontoret 78 45 27 70 -

02800 
Pleie og omsorg Karen Mauseth 90 67 71 82 

Stedsfortredere 
Varaordfører Gunnar Mauseth 90 82 44 11 
Teknisk rådgiver Kim-Are Walsø 41 41 59 61 
 XXX  
 XXX  
 XXX  
 XXX  
 Vest-Finnmark 

Politikammer 
02800 

Ergoterapeut            Wanja 
Holmstrøm            

91 86 22 13 

Kriseledelsen: 
Vakthavende er 
v/brann inntil 
brannsjef eller 
utrykningsleder 
møter opp.  
 
Ved andre 
hendelser er 
vakthavende 
aksjonsleder til 
vakthavende har 
varslet et av 
medlemmene i 
kriseledelsen.   

 
 

Avd.leder                 Tarja Minkinen               99 26 54 66  

 
 
 



STILLINGS INSTRUKSER: 
 
1 Skadested 
Første person på skadested gjør 3 ting: 

A. Sikrer skadested så ikke flere forulykker (Eks varseltrekant ved bilulykke). 
B. Varsler nødnummer og gir følgende info Hvem varsler? Hva er hendt? Hvor er 

ulykkessted? Når skjedde ulykken og hvilken type ulykke er dette? Hvordan kan 
en ta kontakt tilbake til meldende instans? 

C. Starter livreddende førstehjelp.  
 
2 Hovedredningssentralen (LRS/HRS) 

Hovedredningssentralen samt de lokale redningssentralene (112 politi) koordinerer alle 
redningsaksjoner enten de foregår på land eller sjø. 
 
3 Brannsentralen 
Mottar melding om brann, kontakter kommunens vakttelefon for info om hvilke enheter som 
skal kalles ut. Kaller derpå ut valgte enheter. 
 
4 Medisinsk Nødhjelp  
Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral (AMK-sentralen) i Hammerfest tar i mot og 
videreformidler eller aksjonerer på alle medisinske nødmeldinger som kommer inn. Sentralen 
overvåker kommunikasjonen og tar over aksjonsledelsen for helsetjenesten. Varsler 
sykehus, ambulanser, luftambulanse, redningshelikopter evt. Legevaktsentraler i 
nabokommuner, politi- eller brannfagsentralen. 
 
5 Politi  
Politivaktsentralen tar imot henvendelser ved kriminelle handlinger der det er fare for liv, 
bevisforspillelse eller andre henvendelser som ikke kan vente. Fungerer som lokal 
redningssentral og koordinerer redningsaksjoner, ved større redningsaksjoner vil 
hovedredningssentralen ta over som hovedkoordinator.  
 
6 Lensmannskontor 
Ved ordensforstyrrelser og lovbrudd utrykning i henhold til interne instrukser og lovverk. 
Ved ulykker og katastrofer sikre skadested og ta oppgave som skadesteds leder. 
Sammenkaller alle involverte til stress de briefing etter hendelse. 
 
7 Skadestedsleder 
Leder arbeid på skadested. Koordinerer kommunikasjon og melder inn behov for eksterne 
ressurser. (Helsepersonell, brannmannskaper, HV, El-verk m.m alt etter behov). 
  
8 Ambulanse 
Utrykning på ordre fra AMK eller legevaktsentral, tar med helsepersonell etter behov. 
Behandling og transport av skadede og døde i henhold til prosedyrer og opplæring. 
 
9 Helsesenteret 
Går første melding fra skadested til Legevaktsentralen på Helsesenteret i Hasvik skal 
legevaktsentralen uten opphold melde videre til AMK (4. Medisinsk Førstehjelp). 
Legevaktsentral innkaller vakthavende lege og sykepleier. Koordinerer informasjon mellom 
AMK, ambulanse, skadestedsleder, lege og sykepleier. Legevaktsentral plikter å gå aktivt inn 
i samhandling med AMK /lege/ ambulanse/ lensmannen. 
Vakthavende lege avgjør om tilleggsressurser til legestasjonen må innkalles og om 
helsepersonell skal sendes til skadested. Vakthavende sykepleier kaller inn ekstra personell 
ved behov, klargjør helsesenteret for pasientmottak. Utdeling av jod tabletter etter ordre fra 
Kommunelege, prosedyre for distribuering se pkt 36 Driftsledere.  
For smittevern beredskap se kommunens smittevern plan. 
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10 Helsepersonell på friskift 
Innkalles ved behov etter ordre fra vakthavende lege og/eller Vakthavende sykepleier 
Rapporterer til oppgitt helsesenter/oppmøtested for innsats. 
 
11 Flyplass  
Klargjør flyplass for mottak av ambulansefly og helikopter etter beskjed fra HRS/LRS. 
 
12 Prest og Prestekontor 
Innkalles av politi evt kommunens stabsleder. Bistår i omsorg rundt berørte og/eller 
pårørende ved ulykke/uønskede hendelser. Innkaller eksterne innen krisepsykologi ved 
behov eller ordre fra lege/helsemyndighet. 
 
13 Røde Kors 
Innkalles ved behov av politi/lensmann på ordre fra skadestedsleder eller 
kommunalkriseledelse. Utfører på ordre: omsorg, barnepass, søk, redning. 
 
14 Begravelsesbyrå 
Ivaretakelse av avdøde, innkalles ved behov av legevaktsentral. 
 
15 Vakttelefonen 
 Informere brannsentral om hvilke brannenheter som skal ut kalles. 
 
16 Brannsjef 
Rapporterer til skadesteds leder, og tar denne rollen hvis politi ikke til stede. Overvåker 
slukkingsarbeidet og koordinerer egne ressurser.  
 
17 Brannbil på flyplass 
Utrykning på ordre fra brannsentralen/politi. Sikring av område, brannslukking i henhold til 
brannsjefs ordre og gitt opplæring. Potensialet for å supplere drikkevann ved 
skade/sabotasje av eksisterende vannforsyning. 
 
18, 19, 20 Brannlag 
Utrykning på ordre fra brannsentralen. Sikring av område, brannslukking, søk og redning i 
henhold til brannsjefs ordre og gitt opplæring. Supplere med redningsvogn ved ulykker og 
katastrofer der dette er påkrevd. Back-up lag ved oljesøl. Rykker ut med Hjertestarter der 
disse er installert. 
  
21 Redningsvogn 
Utstyrsenhet til bruk av brannmannskaper i kommunen. 
 
22 Kystverket Oljevernberedskap 
Sivilbefolkningen varsler 110 sentralen ved oljesøl. Kommunal beredskapstelefon informerer 
kystverkets Oljevernavdeling Horten og Tromsø, samt Hammerfest Havnevesen som 
koordinerer interkommunal oljeverberedskap i Vest Finnmark. 
 
23 Oljevern Utstyr  
Utstyrsenhet bemannet av mannskapet fra Brannlag. 
 
24 Redningsskøyte 
Søk og redning etter ordre fra Redningssentral eller direkte innkommende nødmeldinger.  
Potensiell tilhold for skadestedsledelse ved SAR. Utstyrt med førstehjelps utstyr er en 
potensiell ressurs for Beredskapsrådet.  
 
25 Fiskarlag og Båtforening. 
Deltagelse ved SAR til havs etter behov og rapporterer til redningsskøyten. 
Potensiell fartøy ressurs for Skadestedsleder ved søk og redning. For Kriseledelse ved 
transport, olje oppsamling og alternativ kommunikasjon. 



 8 

 
26 Sjøforsvarets Stasjon Sørvær 
Kan etter henstilling fra Skadesteds leder stille bandvogn til disposisjon. Kan etter henstilling 
fra Brannsjef stille røykdykker utstyr til disposisjon. Har alternativ kommunikasjon ut av 
kommunen. Har bærbare VHF Sett. 
 
27 HV i kommunen 
Innkalles etter behov av skadestedsleder. Er en ressurs for Kriseledelse. Utfører sikring, 
distribuering, søk og redning etter instruks fra skadestedsleder. Innkalling etter oppfordring 
fra LRS/HRS(Ref nr 2) har definert dette som behov og meld dette til LDKN (ref 46) via HV 
17 (ref 46).  
 
28 Kommunens Kriseledelse (og beredskapsrådet) 
 
Kriseledelse: 

Aktiveres: Av fylkesmannen, ordfører eller kriseledelsen selv.  
Oppgaver: Ordføreren er eneste pressetalsmann (se nr 52), rapporterer til fylkemannen ved 
behov. 
Rådmannen er stabsansvarlig. Teknisk leder: Analyserer behov, trigge handlinger og enheter 
etter behov. Teknisk rådgiver: Innhente opplysninger, holde kriseledelse oppdatert.  
Viktige Spørsmål: Hva er skjedd? Hva er problemet? Hvordan kan hendelsen utvikle seg? 
Hvilken tid har jeg til rådighet? Hvordan skal jeg løse situasjonen (Ved atomulykker se nr 
47)?  
Prioriteringer: 1. Mennesker 2. Miljø 3. Materiell 
Hovedkvarter: Rådhuset, hvis flyttes er alternativ Hasvik skole.(Obs: Lås dører til arbeidsrom) 
 
Beredskapsrådet:  

Kommunens koordinerings og samarbeidsorgan i beredskaps spørsmål, Ordfører er leder.   
 
29 Sekretariatet  
Gi faglige tilrådning, informere beredskapsrådet, iverksette kriseledelsens beslutninger. 
Oppretter døgnkontinuerlig telefonvakt ved behov. Aktiveres av kriseledelse. 
 
30 Sambands og info Seksjonen  
Forberede jevnlige pressemeldinger til NTB etter forhåndsgodkjenning av innhold fra 
Ordføreren. Samordner informasjon til publikum via telefon, fax, e-mail, internett, intranett 
post og lokalradio. Forestå intern kommunikasjon med de enkelte enheter på ordre fra 
kommunens kriseledelse. Oppretter ved behov ordonnans tjeneste ved bruk av linjeleder. 
Kan også i samarbeide med Fiskarlag og Redningskøyte benytte VHF, MF, HF og DSC.  
Kan på henstilling til HV og Sjøforsvarets stasjon Sørvær få tilgang på alternativ 
kommunikasjon. Som sambandspersonell er fiskerne er en ressurs grunnet de har erfaring i 
bruk av radiosamband. 

OBS: All informasjon til pårørende går via Politiet: OBS 
 
31 Entreprenør Selskaper 
Kalles automatisk ut med hjullastere, traktorer og/eller lastebiler ved trafikkulykker. 
Mannskaper, anleggsmaskiner, lastbiler og utstyr som ved behov er til kriseledelsens 
disposisjon. 
 
32 Person transport i kommunen Transport av personell med bil / buss til kriseledelsens 
disposisjon. 
 
33 Buss og fartøy transport, Ekstern 
Transport av personell, gods og utstyr med hurtigbåter, ferger, busser og trailere etter behov 
på henstilling fra Skadestedsleder, Kriseledelse, på ordre fra Fylkesmannen. 
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34 Nærradioen 
Har begrenset rekkevidde fra Aksis, Hasvik. 104,1 MHz 
 
35 Innbyggerne (Kommunes sivilbefolkning) 
 
36 Driftsleder 
Utrykningsleder og koordinerende steds representant for teknisk etat. Rykker ut etter ordre 
fra beredskapstelefonen eller Kriseledelse/sekretariatet. Er ansvarlig for overvåkning av 
stedlig vannverk, klargjøring av bomberom, fungere som stedlig ordonans og distribuere info 
og jod tabletter i henhold til ”Veinavn og hus nummererings liste”. 
 
37 Vannverk 
Kritiske enheter for dekking av befolknings primær behov og produksjon ved fiskeindustri 
bedrifter. 
 
38 Tilfluktsrom  
Tilfluktsrom og andre dertil egnede rom. Gir en viss beskyttelse mot bombeangrep og 
radioaktiv stråling. 
 
39 Innkvarterings og tilflyttingsnemnd 
Enheten aktiveres av kriseledelse. Tilrettelegger innkvartering av forflyttet sivilbefolkning eller 
skadede i kommunen. Ansvarlig for klargjøring av samlings-  
punkter for felles info, brifer, utdeling av legemidler, livsmidler, beskyttelsesutstyr og 
evakuering.  
 
40 Overnatting 
Bygninger med senger og fasiliteter for å huse mennesker på kort varsel. 
 
41 Oppsamlings/møtested 
Egnede lokaler for å samle store deler av befolkningen etter behov. 
 
42 Forsynings og Rasjonerings Kontoret 
Aktiveres av kommunens Kriseledelse: Oppretter pårørende kontakt og arrangerer ved 
behov turer for pårørende til ulykkes/skadested. Forberedelse og iverksettelse av 
rekvisisjoner, sikre tilførsel av kritiske forsyninger til befolkningen. Analysere behov og gjøre 
prioriteringer. (Under Alarmliste, Kolonne Stilling indikerer symbolet * at en er prioritert ved 
drivstoff rasjonering. Forsynings- og rasjoneringskontoret kan når som helst gjøre 
omprioriteringer i forhold til dette.)  
 
43 Drivstoff Lagre 
Steder for distribuering og lagring av bensin, diesel og marin gassolje.  
 
44 og 45 Matvare forsyninger 
Steder med tilgang for matvarer for sivilbefolkningen. 
 
46 Forsvaret  
Ekstern institusjon med store ressurser når trigget av eksterne. 
 
47 Kriseutvalget ved Atomulykker 
Nasjonalt utvalg hvorpå Statens strålevern er sekretariat. Regionale ledd er Fylkesmannen 
som leder Atomberedskapsutvalget som består av regionale etater. Ved behov lokalt 
aktiveres nr 28 Kommunens Kriseledelse som kan få følgende oppdrag  
 
1. Sikring av forurensede områder. ( Aktiverer bl a nr 5,6,27 for sikring, nr 30, 34, 52 for info til 
befolkning.) 
2. Akutt Evakuering. ( Aktiverer 5,6,31,32,33,36,39,40,41 for evakuering, nr 30,34, 52 for info til befolkning.) 
3. Tiltak i næringssiddelproduksjon. ( Aktiverer nr 30 for videreformidling av info til lokale aktører.)  
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4. Rensing av forurensede personer. (Aktiverer nr 16,17,18,19,20 for utførelse, nr 30,34,52 for info til 
befolkning.) 
5. Opphold innendørs. ( Aktiverer nr 30,34,36,52 for info til befolkningen. ) 
6. Opphold i tilfluktsrom. ( Aktiverer nr 36 for klargjøring, nr 30,34,52 for info til befolkningen. ) 
7. Bruk av Jodtabletter. ( Aktiverer nr 9 og 36 for utdeling. Nr 30,34, 52 for info til befolkningen. ) 
8. Kostholdsråd. ( Aktiverer nr 9 Legestasjonen, Helsesøster for utførelse, nr 30, 34, 36, 52 for info til 
befolkningen). 
9. Dosereduserende Tiltak. ( Aktiverer nr 31 for tildekking av område etter samråd med nr 47 og 50) 
 
48. Kriseutvalget ved ekstrem nedbør. 
Utvalget skal gå sammen ved varsel om ekstrem nedbør gjerne i kombinasjon med vind. Det 
er spesielt viktig i vinterhalvåret med tanke på trafikksikkerhet at brøyteentreprenørene 
innkalles for å gi råd om ferdsel langs veiene, også de veiene som ikke automatisk stenges 
med bom i gitte situasjoner. Rådmannen gir direktiver til rektorene/ledere ved 
skoler/barnehager om å holde stengt eventuelt sende barna/ansatte hjem på en forsvarlig 
måte. Ved stengte veier må innkvarteringsnemnden gå sammen for å ordne med overnatting 
for elever/ansatte som ikke kommer seg hjem fra skole/barnehage.  
Rådmann etter avtale med ordfører varsler NRK radio tlf 77 66 12 00 om stengte skoler i 
kommunen pga uvær eller andre hendelser.     
 
49 Kriseutvalget ved ekstrem vind/springflo 
Utvalget skal gå sammen ved varsel om ekstrem vind/springflo gjerne i kombinasjon med 
vind som kan føre til vanskeligheter for kaianlegg og fartøyer. Det er spesielt viktig i 
vinterhalvåret med tanke på nedising av flytekaier og fartøyer. Med tanke på trafikksikkerhet 
innkalles brøyteentreprenørene for å gi råd om ferdsel langs veiene, også de veiene som 
ikke automatisk stenges med bom i gitte situasjoner. Rådmannen gir direktiver til 
rektorene/ledere ved skoler/barnehager om å holde stengt eventuelt sende barna/ansatte 
hjem på en forsvarlig måte. Ved stengte veier må innkvarteringsnemnden gå sammen for å 
ordne med overnatting for elever/ansatte som ikke kommer seg hjem fra skole/barnehage. 
Rådmann etter avtale med ordfører varsler NRK radio tlf 77 66 12 00 om stengte skoler i 
kommunen pga uvær eller andre hendelser.  
   
50 Fylkemannen 
Den kommunale kriseledelsens eksterne overordnede organ. Bidrar med ressurser og tar 
over krisehåndteringen ved behov. Leder av fylkets Atomberedskapsutvalg. 
 
51 Massemedia 
En krevende aktør i alle krisesituasjoner, lensmann er skadesteds leder og pressetalsmann 
på stedet. 
 
Kommunens pressestrategi i stikkords form: 

Ordføreren er den eneste som henvender seg til pressen, og må være tilgjengelig, det 
vektlegges:  

- Åpenhet og ærlighet 
- Ikke noe spill 
- Vilje og evne til og ta ansvar 
- Vilje og evne til eventuelle forbedringer 
- Vilje og evne til hurtighet og service overfor mediene. 

 
Pressesenter og enkel bevertning etableres av sambands og info seksjonen på Breivikbotn skole, på ordre fra 
Kommunens kriseledelse gis skolebarn fri fra skolen ved behov.  
OBS, OBS: all informasjon til pårørende går via Politiet 

* * * * * I all aktivitet skal omsorg for rammede og pårørende gis topp prioritet * * * * * 
             
52 Kraft/El selskap  
Bidra med reparasjon ved skade på elektrisitetsforsyning og kritisk elektrisk utstyr. Sette opp 
og etterse generator utstyr. Utrykning ved brann. Mannskaper med utstyr og erfaring til å 
bidra ved søk og redning på fjellet. 
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53 Sivilforsvaret  
Har ikke stående ressurser i kommunen men kan på oppfordring bistå i alle krisesituasjoner 
som ikke det normale samfunnsapparatet kan håndtere. Har fredsinnsatsgrupper (FIG) med 
kort respons tid i Hammerfest og Alta. 
  
54 Dykkere 
Hobbydykkere som på oppfordring fra lensmannskontor er ressurs for søk og redning. RS 
Ulabrand har dykkere om bord.  
 
55 Språkkyndige. 
Hasvik kommune har innbyggere som behersker flere språk. Disse personene anses som en 
viktig ressurs i beredskap og krisesituasjoner. Disse personene innkalles av kriseledelsen for 
språklig bistand. 
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15 VAKTTELEFONEN   90 86 10 00  

      

16 BRANNSJEF      

Etternavn Fornavn Stilling Tlf Privat: Tlf Jobb: Mobil: 

Holst-Olsen Halvard Brannsjef* 78 45 17 22 78 45 27 00 90 94 28 25 

  Vara.Br.Sjef*     

      

17 BRANNBIL PÅ FLYPLASS     

Etternavn Fornavn Stilling Tlf Privat: Tlf Jobb: Mobil: 

Lufthamnvakter   *   67 03 50 90   

Vakttelefon         91 66 26 01 

Vakttelefon         91 66 26 02 

      

    

      

22 KYSTVERKET OLJEVERN BEREDSKAP    

Etternavn Fornavn Stilling Tlf Privat: Tlf Jobb: Mobil: 

Kystverket Beredskapsavdelingen Horten   33 03 48 00   

Kystverket Beredskapsavdelingen Tromsø   77 75 04 80   

Hammerfest Havnevesen     78 40 74 02   

Fartøyet Oljevern 02       94 57 77 77 

      

28 Kommunal Kriseledelse (Beredskapsrådet)    

Etternavn Fornavn Stilling Tlf Privat: Tlf Jobb: Mobil: 

Husby Eva Ordfører* 78 45 15 41 78 45 27 02 91 72 08 62 

Arnesen Erik Rådmann*  78 45 27 00 95 20 94 09 

Brattfjord Fritjof Driftsleder  78 45 27 00 48 10 78 34 

Walsø Kim-Are Teknisk rådgiver 78 45 14 15 78 45 27 00 
41 41 59 61 / 
47 86 56 67 

    Hasvik lensmannskontor   78 45 27 70    

Holst-Olsen Halvard 
Brannsjef/ Områdesjef 
HV 78 45 17 22   90 94 28 25 

Mauseth Jørn 
It-rådgiver Hasvik 
kommune  78 45 27 00 97 02 35 62 

Mauseth Karen Helsekontakt 78 45 11 62 78 45 27 00 97 02 04 13 

Alle på listen medlemmer i Beredskapsrådet De fire første på listen er Kommunens Kriseledelse.  
      

29 SEKRETARIATET     

Etternavn Fornavn Stilling Tlf Privat: Tlf Jobb: Mobil: 

 Olsen Nina  48 48 64 62 78 45 27 00 48 48 64 62 

 Michelsen Odd  78 45 22 88 78 45 27 20 91 55 58 98 

      

48 KRISEUTVALG EKSTREM NEDBØR    
Husby Eva Ordfører* 78 45 15 41 78 45 27 02 91 72 08 62 

Arnesen                                      Erik Rådmann*  78 45 27 00 95 20 94 09  

Brattfjord Fritjof Driftsleder*  78 45 27 00 48 10 78 34 

Walsø                                         Kim-Are                         Teknisk rådgiver*       78 45 14 15 78 47 27 43 
41 41 59 61 /  
47 86 56 67  

Holst-Olsen Halvard Brannsjef 78 45 17 22   90 94 28 25 

Karlsen Reidar Brøyteentreprenør* 78 45 16 65 90 54 73 27 90 54 73 27 

Eilertsen Leidar Brøyteentreprenør* 78 45 11 18 78 45 11 18 90 87 78 65 

      

49 KRISEUTVALG EKSTREM VIND/SPRINGFLO    

Husby Eva Ordfører* 78 45 15 41 78 45 27 02 91 72 08 62 

Arnesen                                      Erik Rådmann* 78 45 27 00  95 20 94 09 

Brattfjord Fritjof Driftsleder*  78 45 27 00 48 10 78 34 

Walsø                            Kim-Are             Teknisk rådgiver*       78 45 14 15 78 47 27 43 
41 41 59 61 /  
47 86 56 67 

Holst-Olsen Halvard Brannsjef 78 45 17 22   90 94 28 25 
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Jensen Svein Kåre Formann Sørøy Fiskerlag     48 06 45 88 

Wallmann Edvind Formann Kystfiskerlaget 78 45 13 82 97 98 24 77 46 82 05 48 

Hustad Lars 
Leder Hasvik 
Båtforening 78 45 21 24 91 87 70 17  91 87 70 17 

Olsen Ole-Iver Brbotn Fiskeindustri AS 97 98 66 51 78 45 29 00 97 98 66 51 
Olsen Geir Olav Sørvær Fiskeindustri  78 45 22 74 41 67 45 22 41 67 45 22  
      

50 FYLKESMANNEN     

Etternavn Fornavn Stilling Tlf Privat: Tlf Jobb: Mobil: 

Fylkemannen i Finnmark, Statens hus.    78 95 03 00 
41505739/ 
95282190 

      

 
  


