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Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Romssaja Rnnmårkku fylkkamånni
Tromssanja Finmarkun maaherra

Referat fra møte med ordførere, rådmenn, kommunedirektører
Fylkesmannen i Troms og Finnmark

og

Dato: 19. mai 2020, klokken 14.

Velkommen ved Elisabeth Vik Aspaker

Orientering om status og sammendrag av situasjonsrapport
Kommunene

rapporterer

Fylkesmannen

til Fylkesmannen

utarbeider

hver mandag innen kl. 13.00.

rapport til DSB basert på blant annet situasjonsrapporter

fra

kommuner.
Alle kommuner

har mottatt

Fra ukens rapport

Fylkesmannens

har kommunene

situasjonsrapport

blant annet meldt om følgende:

Det er ingen som har meldt driftsproblemer
funksjoner

i DSB-CIM.

knyttet til samfunnskritiske

og kritisk infrastruktur.

Det er fremdeles
nye tilfeller

lite smitte i Troms og Finnmark, og det har ikke blitt registrert

det siste døgnet. Det er også få eller ingen som sitter i karantene.

Kommunene

er i gang med gradvis åpning av samfunnet.

det varierende

åpningstider

i barnehager

I noen kommuner

og skoler, og på skolesiden

er

bruker man

også noe hjemmeundervisning.
Mange kommuner

benytter seg fremdeles

åpnet opp kontorlokalene
Fylkeskommunen

mens noen har

sine.

har registrert

kapasitetsproblemer

av hjemmekontor,

økt reiseaktivitet

på hurtigbåten.

med båt og buss, og opplever

Der er også bekymring

knyttet til sykdom

blant personell.
Kommunens

økonomi

er under press, og det er meldt om utfordringer

knyttet til

å kunne dekke opp for den ekstra bemanningen.
Denne uken ble det også bedt om at kommunene
testkapasitet.
etterspørsel

Per nå tester kommunene

etter testing. Det fremstår som at kommunene

øke til å kunne teste 5 prosent. En eventuell
eksempelvis

flere teststasjoner,
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om eventuell økning i

godt over 1.5 prosent, og det er generelt

bemanning

er forberedt

økning vil derimot

til å eventuelt

utløse behov for

og utstyr.
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Flere kommuner
Fylkesmannen

har formidlet

deler denne bekymringen,

Helsedirektoratet,
knytter

sin bekymring

flyvninger

Flere kommuner

og markant

opplever

og har løftet denne problemstillingen

Bekymringen

prisøkning.
utfordringer

er utfordrende

og smittefrakker.

til

som har behov for å reise til og fra sykehus, lite

fremdeles

trakk frem at det fortsatt
åndedrettsvern

i Troms og Finnmark.

men skal også løfte den til Samferdselsdepartementet.

seg blant annet til pasienter

tilgjengelig

rundt flykapasitet

med smittevernutstyr,

å få tak i enkelte

Fylkesmannen

artikler

tar innspillet

og en kommune

slik som lange hansker,

med videre.

Vårflom
Prognosene

for vårflom

viser at det er 95 prosent

sannsynlighet

for stor vårflom

i Nord-

Norge.
Vårflomanalyse

fra NVE: https://varsom.nolnytt/nyheter-flom-og-

jordskred/varflomanalyse-14-mai-2020-flomutsikter-for-mai-juni-2020/
Det kommer

nye analyser ukentlig,

Det har vært gjennomført
bidragsyter.

Vårflom

den neste kommer

en rekke samvirkemøter

onsdag,

har blant annet vært på agendaen

fagkanal

med kommunenes

utvalgte

medlemmer

beredskapskontakter,

av Fylkesberedskapsrådet,

20. mai.

hvor NVE har vært en sentral
på Fylkesmannens

møte på

i Fylkesberedskapsrådet,
og på tidligere

i møte med

møter med ordførere

og

rådmenn/kommunedirektører.
NVE og Fylkesmannen
og Finnmark
vårflom.

har også gjennomført

med store vassdrag

et møte med de åtte kommunene

som NVE vurderer

Disse åtte kommunene

i Troms

er særlig utsatt for konsekvenser

er Alta, Karasjok, Kautokeino,

Porsanger,

av

Tana, Bardu,

Målselv og Nordreisa.
Samtidig
bredder

vil også øvrige kommuner
og at vårflom

kunne oppleve

får konsekvenser

har man ikke nødvendigvis

kartlagt

Derfor er det viktig
Fylkesmannen

verdier

for kommunen.

og gjennomført

man har gjort i de større vassdragene
ved bebyggelse/andre

Disse vassdragene

konsekvensreduserende

i fylket. Disse vassdragene

og kan gi brudd/skade

at alle kommuner

at elver og sidevassdrag

erfarer at flere kommuner

og sideelvene
tiltak, slik

går også under broer,

på verdier,

i Troms og Finnmark

går over sine

broer og veistruktur.

forbereder

seg på flom.

er godt i gang med forberedelser

knyttet

til

vårflom.
Fylkesberedskapssjefen

understrekte

og disse er ikke nødvendigvis
hva som ligger i tilknytning

vurdert

at alle kommuner

har bekker og vassdrag,

i et flomperspektiv.

til disse (næringsbygg,

Viktig å være klar over

boliger,

kritisk infrastruktur

osv.
Noen kommuner,

for eksempel

med informasjon

til innbyggere,

eiendom

og verdier.

Storfjord

kommune

problemområder.

Storfjord,

Tana, Salangen og Målselv, har vært ute

og blant annet anbefalt

trakk frem at de har vært på befaring

innbyggere

i kjente

å sikre
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Salangen kommune

trakk frem at de har planlagt

blant annet i områder

med landbruk

for denne flomsituasjonen,

og eldre innbyggere

hvor det kan være

aktuelt å evakuere.
Alta kommune
gjennom

opplever

at hovedutfordringen

byen og i områder

overvåking

til kommunen

med utsatt bebyggelse.

slik at innbyggere

er at Altaelva renner

Det gir særskilt behov for

ikke blir stengt inne i bolig eller nabolag.

Flere kommuner

trakk frem at de skal gjennomføre

samvirkeaktører

og kommunale

beredskapsråd

med kommunens

for å planlegge

for håndtering

av

vårflom.
Nordreisa
kommunen

kommune

har bestilt inn sandsekker for å fylle de, samt flompølse.

er Haltibygget

Flere kommuner
Fylkesmannen

særlig utsatt ved vårflom.

trakk frem at innen jordbruk

sideelver og sørpeskred
utarbeider

kan ødelegge

nå informasjon

Facebook. Dette kan kommunene
knyttet

Fylkesmannen
grunnlag

er avhengig

Fylkesberedskapsrådet

i dette arbeidet.

hvor innsats skal iverksettes
Fylkesberedskapssjefen

om rapportering

fra kommuner

ved brudd i veginfrastruktur

ved flom som danner
i fylket.

og medlemmer

omkjøring

skal løftes videre til nasjonale myndigheter.

spilte inn at det også er risiko for at det blir brudd i veginfrastruktur
de på finsk side også kan ha behov for å kjøre gjennom

av

for å vurdere

og hvor og hvordan man best kan understøtte
med alternativ

er på

på dette området.

Det vil også gi et bedre grunnlag

tok opp at problemstilling

og

fra kommunene

men også for å sikre et godt helhetsbilde

av å få informasjon

og

egen befolkning.

ser at nasjonale myndigheter

av å bygge et best mulig situasjonsbilde

både for oppfølging,

Fylkesmannen

Fylkesmannen

har allerede levert første situasjonsrapport

er opptatte

oversvømmes,

som skal legges ut både på hjemmeside

fritt bruke videre for å informere

til vårflom.

banen, og Fylkesmannen

vil mange jorder

broer.

Det vil kunne komme krav fra nasjonale myndigheter
via Fylkesmannen

For

kommunene.
via Finland

Tana kommune

på finsk side, og at

Norge.

Eventuelt
Det ble i dag sendt ut regional
sendt ut i to omganger,

risikovurdering

i forbindelse

med Covid-19.

og det er den siste utsendte versjonen

Dette referatet er sendt i kopi til kommunenes postmottok

som gjelder.

Den har blitt

