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Dette er en informasjonsbrosjyre til Værøy kommunes innbyggere om hva som skjer 
og hvordan man skal forholde seg når det skjer uventede hendelse. 
 
Værøy kommunes kriseledelse består av: 

Stilling Vara Funksjon 

Ordfører Varaordfører Leder 

Rådmann Ass.rådmann Informasjonsansvarlig 

Ass. rådmann Rådmann Beredskapskoordinator 

Pleie- og omsorgssjef Avd. sykepleier Evakueringsansvarlig 

Helsesøster Rektor Pårørende ansvarlig 

Kommunelege  Medisinsk faglig rådgiver 

Teknisk sjef Arbeidsleder Ressursansvarlig 

 
 
Målsetting for kommunal kriseledelse: 
Kriseledelsen i Værøy kommune skal koordinere og lede alle  
kommunale tiltak når en krise oppstår. 
 
Definisjon på krise: 
Krise er alle typer uønskede hendelser som rammer større grupper av 
mennesker/områder med direkte eller indirekte skader av et omfang, som er mer 
omfattende enn det ordinære hjelpeapparatet kan klare å håndtere tilfredsstillende. 
 
Kriseplan: 
Værøy kommune har en plan for kommunal kriseledelse. Denne er en overordnet 
plan som sammen med fagplaner for beredskap i fred og krig utgjør kommunens 
totale kriseberedskap.  
 

Beredskap i Værøy kommune 
Beredskapen i Værøy kommune bygger på en ROS- analyse (Risiko- og 
sårbarhetsanalyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også 
vår kommune. Når noe slikt skjer vil kriseledelsen i Værøy kommune samles i på 
rådhuset.  
Kriseledelsen skal koordinere alle kommunale tiltak.  
 
Den kommunale kriseledelse består, som nevnt foran, av seks medlemmer under 
ledelse av ordfører og rådmann. Kriseledelsen knytter til seg ressurser etter behov. 
Dette kan være: 
• politi 
• brann 
• helse 
• omsorg 
• Heimevernet  
• Sivilforsvaret  
• andre organisasjoner 



 
 
Kriseledelsens oppgaver 
Kriseledelsens oppgaver i en krisesituasjon er å sørge for opprettholdelse av viktige 
kommunale tjenester. 
 
Oppgaven til kriseledelsen vil i hovedtrekk være: 
• livreddende innsats 
• hjelpe mennesker som er rammet 
• verne verdier 
• informere og opplyse 
• gjenopprette normalsituasjon  
 
Kriseledelsen i Værøy oppfordrer deg til å ta vare på denne brosjyren og ha den lett 
tilgjengelig hvis en krise eller annen uheldig hendelse skulle oppstå. 
Brosjyren og annen informasjon om kommunens kriseledelse finner du på 
kommunens nettside:  
• http://www.varoy.kommune.no 
 
Egen sikkerhet og beredskap 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har en nettside hvor 
sikkerhet og beredskap er tema. Nettsiden har adresse: www.sikkerhverdag.no 
Her får du praktiske råd og tips om hvordan trygghet og sikkerhet best ivaretas 
innenfor kategoriene: 
• brann 
• strøm 
• fritid 

• din beredskap 
• fyrverkeri og 
eksplosiver 

• leker og barneutstyr 
• trygge produkter 
• gass  

 
Værøy kommune oppfordrer deg til å lese gjennom informasjonen fra DSB og tenke 
gjennom hvordan du kan ivareta trygghet og  
beredskap på best mulig måte for deg og dine.  
Ta gjerne en samtale med dine om sikkerhet og beredskap - det gir trygghet og 
styrke om uhellet skulle ramme. 
Et grunnleggende prinsipp er at hver og en av oss har ansvar for å beskytte vårt liv 
og vår eiendom, hindre uhell og begrense skade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.varoy.kommune.no/


 
 
Når mobil-, fasttelefon- og nettforbindelsen er ute 
Det er en svært krevende situasjon når mobil-, fasttelefon- og nettforbindelse er ute 
av drift. Dette har dessverre Værøy kommune opplevd noen ganger. Ved slike 
hendelser er det vanskelig for kriseledelsen å nå ut med informasjon. Det kan derfor 
være nyttig for deg å vite at når en slik situasjon oppstår og vedvarer over tid, vil den 
kommunale kriseledelsen samles for å håndtere situasjonen på best mulig måte.  
Skulle du i en slik situasjon få behov for bistand fra nødetatene, vil kontakt mot helse, 
ambulanse og brann opprettes på rådhuset, der kriseledelsen er samlet. 
 
 
Kontaktinformasjon  
Når telefon-, mobil- og nettforbindelsen fungerer  
Telefon: Brann: 110 
Politi: 112 
Lege/AMK: 113 
Legevakt: 116 117 
Værøy kommune: 754 20 600 
Værøy kommune vakttelefon for vannverket: 75420640 

 
Når vanlig telefon-, mobil- og nettforbindelsen IKKE fungerer har Værøy kommunes 
kriseledelse en satellittelefon som kan brukes for å ringe ut av øya, og som andre 
utenfor kommunen kan kontakte oss på. 

Værøy kommune satellittelefon: +88 16 22 47 07 39 
 
Internett:  
I en krisesituasjon vil kommunens nettside og Facebook-side benyttes aktivt til å 
informere innbyggere og andre.  
Du finner oss på: 
• www.varoy.kommune.no 
• www.facebook.com/varoykommune 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/varoykommune

