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Kommunestyret

Nye retningslinjer for Stjørdal kommunes kriseteam
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
1. Kommunestyret vedtar retningslinjer for Stjørdal kommunes kriseteam.
2. Rådmannen gis fullmakter til å utarbeide og iverksette nødvendig og relevant planverk.

Vedlegg:
Vedlegg:
Retningslinjer for Stjørdal kommunes kriseteam
Samarbeidsavtale - kriseteam i Værnesregionen
Lovgrunnlag for kriseteam i Stjørdal kommune
Definisjoner

Saksopplysninger
Nytt saksfremlegg etter vedtak om utsettelse i komite levekår 42/17, komite kultur, næring og
miljø 57/17 og komite plan 139/17.
Vurdering
Hensikten med et kriseteam er at Stjørdal kommune skal ha gode rutiner og nok personell til å
ivareta akutt psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer. Kriseteamet er en del av den
kommunale beredskapen i Stjørdal. Kriseteamet kan bistå med psykososial bistand til alle som
oppholder seg i Stjørdal kommune ved alvorlige ulykker, kriser og katastrofer. Vakthavende
sykepleier ved Værnesregionen legevakt i samarbeid med operasjonsleder hos Politiet definerer
hvilke hendelser som skal løses av kriseteamet. Ved behov kan også rådmannen utløse Stjørdal
kommunes kriseteam.
Kriseteamet i Stjørdal kommune






Gir hjelp til å håndtere akutte krisesituasjoner som ikke håndteres av ordinært
tjenestetilbud.
Organiserer og sikrer støtte til enkeltpersoner når og hvor dette er nødvendig.
Gir omsorg, støtte, informasjon, råd og veiledning for å forebygge framtidige
helseproblemer
Bidrar til trygghet og normalisering av dagliglivet for den kriserammede
Vurderer behov for annen hjelp og bidrar til at de berørte får forsvarlig hjelp og
oppfølging fra det ordinære hjelpeapparatet

Arbeidet med og i kriseteam krever en tverrfaglig tilnærming. Tidligere har medlemmer til
Stjørdal kommunes kriseteam i stor grad blitt rekruttert fra omsorgsetaten. Avlønningen har vært
omsorgsetaten sitt ansvar. Med å legge ansvaret for Stjørdal kommunes kriseteam under
rådmannen forventer rådmannen at det blir enklere og mer oversiktlig å trekke veksler på alle
gode krefter i organisasjonen.
Rådmannen anbefaler at Stjørdal kommune sørger for klarere retningslinjer for Stjørdal
kommunes kriseteam. Dette for å sikre den nødvendige kvaliteten på den lovpålagte tjenesten og
samtidig sørge for den nødvendige forankringen i organisasjonen. Vedtakene i dette
saksfremlegget vil bidra til dette.

