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AGENDA 

• Fremtredende lover/forskrifter for kommunens 
ulike beredskapsoppgaver med 
– økte krav til samhandling mellom kommunale enheter 

versus kommunens kriseledelse 

– økte krav til samhandling mellom kommune, offentlige 
og private aktører innad i kommunen 

– økte forventninger til kjent og koordinert risikostyring 
mellom nabokommuner 

  

• Utfordring eller ”mulighetsrom”? 

 



LOV OG FORSKRIFTSMESSIGE KRAV 

• Sektorlovgivningen pålegger kommunen en rekke 
krav til beredskapsforberedelser på en rekke 
områder hvor de mest relevante er brann- og 
eksplosjonsvernloven, forurensningsloven, helse- 
og sosialberedskapsloven, strålevernloven, 
kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, 
smittevernloven, forsyningsloven og 
vannressursloven.  

• Samarbeidsreformen – tjenesteavtaler mellom 
helseforetak/ kommune omfatter også emnet 
”samordnet beredskap” 
 
 
 



Kommuners beredskapsplikt.. 

• Sivilbeskyttelsesloven kapittel V og  
beredskapsforskriften gir kommunene en generell 
beredskapsplikt.  

– Denne beredskapsplikten skal ikke erstatte, men 
komplettere beredskapspliktene som følger av 
sektorregelverket.  

 



Forventninger til kommuners 
beredskapslikt.. 

• PBS1(2011; s.67-71) 
• ..”Kommunen har et grunnleggende ansvar for å 

ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Den 
utgjør det lokale fundament i den nasjonale 
beredskapen og er slik sett en viktig bærebjelke i 
det norske beredskapsarbeidet.  

• Kommunen har en særlig rolle ved forebygging, 
beredskap og krisehåndtering og har oversikten 
over beredskapen i Kommune-Norge. Kommunen 
er derfor viktig  både for lokale, regionale og 
sentrale myndigheter”.. 



Beredskapsforskriften 

• ”Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med 
samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i 
kommunen med sikte på å redusere risiko for tap av 
liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier”. 

 
– En av hovedhensiktene med forskriften er å sikre at kommunen jobber 

helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhetsarbeidet.  



Forventninger forts.. 

• Beredskapsforskriften § 5 – samarbeid mellom 
kommuner; 

– …”Der det er hensiktsmessig bør det etableres 
samarbeid mellom kommuner om lokale og 
regionale løsninger”… 



HELHETLIG ROS-ANALYSE? 

Med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) menes en  
systematisk gjennomgang av kommunens geografiske område  
og virksomhet med sikte på å: 
• kartlegge risiko og sårbarhet, dvs:  

– uønskede hendelser av en slik karakter eller omfang at den involverer 
kommunens ledelse i vurderingen av forebyggende tiltak, samt 
beredskap og krisehåndtering. 

– uønskede hendelser som berører flere sektorer  

• avdekke tverrsektorielle sårbarheter og gjensidige 
avhengigheter 

• unngå risiko og sårbarhet der det er mulig 
• redusere risiko og sårbarhet gjennom forebyggende og 

skadebegrensende tiltak 
• håndtere eventuell restrisiko med beredskap 
 
 



KOMMUNALT ARBEID MED ROS-ANALYSER 



 

 

ROS-analyse som kommunedelplan Beredskapsplan som handlingsdel  



KPS.. 

• Styrking av kommunens arbeid med 
beredskap 

• Gode erfaringer med tidligere 
samarbeidsprosjekter/IKS etc.. 

• Noe å vurdere også på dette området? 


