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KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER   -  Sandnes kommune, interne og 
eksterne virksomheter/næringsliv 
 

Samfunnskritisk 
funksjon  

Herunder  Beskrivelse   Spesifisering  

Styringsevne og suverenitet 

 Styring og kriseledelse Konstitusjonelle organer og 
forvaltningen 

• Rådmann 
• Ordfører   
• Direktører i kommunens tjenesteområder 

Beredskap og kriseledelse 
 

• Beredskap og kriseledelse 
o Beredskapssjef  
o Kommuneoverlege 
o Kommunikasjonssjef 
o Fagstaber og rådgivere 
o Andre ledende ansatte i virksomheter 

Befolkningens sikkerhet 
 Forsvar Overvåking og etterretning • Ansatte i forsvaret, sivilt og militært personell 

o Vil også kunne omfatter personell som blir 
innkalt til å bistå Forsvaret 

Forebyggende sikkerhet 
Militær respons 

Lov og orden Rettssikkerhet Kommuneadvokat  
Jurister 

Kriminalitets-bekjempelse • Personell i Politiet som utfører alminnelig politiarbeid 
• Kan også omfatte domstolene (fengslingsmøter) Etterforskning og iretteføring 

Ro og orden 
Grensekontroll Personell innen grensekontroll  (inkl. havner, flyplasser) 
Fengsels- og institusjonssikkerhet Ansatte i fengselet 

Helse og omsorg Definisjon: personer som skal opprettholde driften i helse- og omsorgstjenenestene. Ref. ansatte som 
utfører oppgaver ihht Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
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Samfunnskritisk 
funksjon  

Herunder  Beskrivelse   Spesifisering  

Helsetjenester • Personell i Helse og velferd 
Sandnes legevakt og Jæren øyeblikkelige hjelp 

• Fastleger  
• Legesekretærer, helsesekretær  
• Helsepersonell (sykehjem, hjemmebaserte tjenester, 

Bofelleskap, Dagsenter og avlastning, barneboliger mm) 
• Helsesykepleiere og jordmødre som gir lovpålagte 

svangerskaps- og barseltjenester samt 
vaksinasjonsprogram i helsestasjonstjenesten 

• Stab/støttefunksjoner i direktørens fagstab Helse og 
velferd 

• Renholdere  
• Kjøkkenpersonell 

Omsorgstjenester • BOAS 
• Barnevern  
• Krisesenteret i Stavanger (Sandnes kommune delaktig) 
• EHR 
• Psykososialt kriseteam 
• Samordningsenheten 
• BPA (Brukerstyrt personlig assistent) 
• Renholdere  
• Kjøkkenpersonell 
• Vaskeri 
• Driftsoperatør 

Barnevern Per nå er barnevernsansatte gitt status som samfunnskritisk 
personell. Nærmere definisjon kommer. 

Folkehelsetiltak Ikke aktuelt  
Atomberedskap Ikke aktuelt  

Helsepersonell sykehus, 
Helse Stavanger (23.03) 

Helsepersonell som jobber i 
stabsfunksjoner 

Sykehuset tar imot Korona mistenkte - og/ eller positive 
pasienter, planlegger, bygger opp og ivareta gode systemer og 
samhandling på tvers av tjenester og tjenestenivå.  
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Samfunnskritisk 
funksjon  

Herunder  Beskrivelse   Spesifisering  

Oppvekst og utdanning  Utdanning Rektor  
Styrere 
Ansatte i barnehage og skole  
Renholdspersonell  
Stab/støttefunksjoner i direktørens fagstab Oppvekst skole 

Fritidstilbud Ikke aktuelt 
  

Redningstjeneste Brannvern Ansatte Rogaland brann- og redning IKS, AVINOR brannvesen, 
ansatte Hovedredningssentralen, brannvernledere 

Sivilforsvar Ansatte i Sivilforsvaret (Sasiro), operativt personell Sivilforsvar 
Kjemikalie- og 
eksplosivberedskap 

Ansatte i slike bedrifter med beredskapsansvar  

IKT-sikkerhet Sikre registre, arkiver m.v. Dokumentsenteret 
Ansatte som arbeider med skader og drift av systemer 

Personvern Personvernrådgiver  
Hendelseshåndtering i IKT-
systemer 

• IT-driftspersonell kommunen 
• Personer som ivaretar og opprettholder IKT-sikkerhet og 

tjenester i sivil sektor 
Natur og miljø Forurensingsberedskap Personell tilknyttet IUA 

Renovasjonsselskaper (avfallshåndtering, særlig helsevesenet)  
Anleggene på Forus (gjenvinningsstasjon, forbrenningsanlegg) 

Meteorologiske tjenester Værvarsling, trafikksentraler (vei, bane, fly) 
Overvåking av skred- og flomfare Nøkkelpersonell i NVE, Kartverket, Statens vegvesen  

 Gravferdsbransjen Begravelsesbyrå 
Prest/forretter begravelser 
Gravlund/kirkeverge funksjoner 
 

- Personell som utfører nødvendig henting og transport av 
døde fra dødssted til egnet oppbevaring. 

- Ansatte i den norske kirke og andre livssynssamfunn som 
forretter i begravelser 

- Personell som utfører arbeid på gravsted/gravlund 
Samfunnets funksjonalitet 
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Samfunnskritisk 
funksjon  

Herunder  Beskrivelse   Spesifisering  

 Forsyningssikkerhet 
(hele verdikjeden inkl. 
import) 

Matvareforsyning 

Drivstofforsyning 

Landbruk, fiskeri og havbruk 

Sjåfører 
Lagerarbeidere 
Ansatte ved distribusjonsterminaler og lagre 
Ansatte ved drivstoffterminaler- og anlegg 
Ansatte i sentrale administrative funksjoner 
Ansatte i fórindustrien 
Ansatte i husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk 
Veterinærer som arbeider i landbruket, fiskeri og havbruk 
Ansatte i næringsmiddelindustrien og Miljørettet helsevern 
Ansatte i dagligvarehandelen  
Ansatte på apotek – farmasøyter, apotekere, apotekerteknikkere 
Ansatte på bensinstasjoner 

Vann, avløp og 
renovasjon 

 

Vannforsyning Kommunalt ansatte Vann og avløp, sikre vann- og avløpsdrift 
Ansatte i IVAR IKS  

Avløpshåndtering (26.03) Kommunalt ansatte Vann og avløp, sikre vann- og avløpsdrift 
Kommunalt ansatte Miljø og renovasjon (inkl. forurensing) 
Ansatte IVAR IKS  

Renovasjon (26.03) Kommunalt ansatte Miljø og renovasjon (bestiller/forvalter) 
Ansatte  Renovasjonen IKS 

Finansielle tjenester Finansmarkedet 
 
Finanstransaksjoner 
 
 
Betalingsmidler 
 

Banker/finansinstitusjoner som håndterer: 
• Betalingstransaksjoner 
• Tilgang til betalingsmidler 
• Opprettholder finansmarkedet ved sikker formidling av 

kapital 
• Forsikringsselskaper med kritiske funksjoner for 

næringsliv og kommunen 
• Ansatte i NAV 
• Kommunens Boligtjeneste og gjeldsrådgivning 
• Ansatte i kommunens virksomheter med ansvar for lønn 

og regnskap 
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Samfunnskritisk 
funksjon  

Herunder  Beskrivelse   Spesifisering  

Kraftforsyning Forsyning av elektrisk energi Ansatte med kritiske oppgaver i LYSE (kraftanlegg, linjer og øvrig 
samfunnskritisk infrastruktur) 
Ansatte med kritiske oppgaver i Statnett  

Fjernvarme Ansatte i Energisentralen  
LYSE  

Elektroniske 
kommunikasjons-
tjenester 

Ekom-tjenester 
 

IT-personell (internt og eksternt) 
 

Sikkerhet i elektronisk 
kommunikasjon 

Telefoni – og internett operatører – driftssikkerhets funksjoner 

Transport Transports evne 

Sikre transportsystemer 

Sikker transport 

Reparatører til drift og vedlikehold av tog, buss og båt  
Sjåfører, lokførere, flygeledere, los, sjøkapteiner  
Kontrollører 
Renholdere  
Gjelder også kritisk personell som er nødvendig for å 
opprettholde den enkelte transportkjeden 
Ansatte med ansvar for vinterberedskap (kommune og privat)  
Ansatte med ansvar for trafikkavvikling (kommune og privat) 
Ansatte Sandnes Parkering, Bydrift og PIV (trafikkdirigering mm)  

 Satellittbaserte 
tjenester 

Satellittjenester 

 

Personell som ivaretar sikkerhet og drift av satellitt-tjenester 

 

Link til KS: Samfunnets kritiske funksjoner   

https://www.ks.no/fagomrader/helse-og-omsorg/informasjon-om-koronaviruset/samfunnets-kritiske-funksjoner/ 
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