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SAMLET SAKSF RAMSTILLING

Arkivsak: 08/4285

SS - UTKAST TIL LOV OM KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT,
SIVILE BESKYTTELSESTILTAK OG SIVILFORSVARET - HØRING

Saksbehandler: Asbjørn Dag Hansen Arkiv: X20

Saksnr .: . Utvalg  Møtedato

178/08 Formannskapet

Rådmannens innstilling til formannskapet:
Rådmannen anbefaler at formannskapet fatter følgende vedtak:

07.10.2008

Sandefjord kommune tar til etterretning at lovforslaget vil innebære nye pålagte
kostnadskrevende utredningsoppgaver for kommunene. Det er også foreslått et økonomisk
ansvar for evakuering og lagring av sivilforsvarsmateriell som kan innebære større kostnader
for kommunene.

Sandefjord kommune forutsetter at det i det endelige lovforslaget til Stortinget legges inn
forutsetninger som innebærer at kommunene gis full kompenasjon for de anslåtte
merkostnader.

Møtebehandling:

Formannskapet  behandlet saken i møte den 07.10.2008:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets  vedtak:
Sandefjord kommune tar til etterretning at lovforslaget vil innebære nye pålagte
kostnadskrevende utredningsoppgaver for kommunene. Det er også foreslått et økonomisk
ansvar for evakuering og lagring av sivilforsvarsmateriell som kan innebære større kostnader
for kommunene.

Sandefjord kommune forutsetter at det i det endelige lovforslaget til Stortinget legges inn
forutsetninger som innebærer at kommunene gis full kompenasj on for de anslåtte
merkostnader.



Side 2 av 2

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn:
Justis- og politidepartementet har sendt ut til høring forslag til lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret.

Høringsbrevet og lovforslaget følger vedlagt.

Når det gjelder konsekvensene for kommunen videreføres de fleste av de oppgaver
kommunen har hatt etter gjeldene sivilforsvarslov. I tillegg foreslås innføring av kommunal
beredskapsplikt med krav til kommunen om gjennomføring av sektorovergripende risiko og
sårbarhetsanalyser og utarbeidelse av bredskapsplan. Det vises for øvrig til høringsbrevet.

Det foreslås at Sivilforsvaret far ansvar for å lagre og vedlikeholde sivilforsvarsmateriell. I
dag har dette vært kommunens ansvar. Kommunene skal imidlertid fortsatt dekke kostnaden
til lagring og vedlikehold.

I lovforslaget gis kommunen myndighet til å beslutte evakuering i fredstid for tilfeller som
ikke er av akutt karakter. Også statlige myndigheter kan ta beslutning om evakuering.
Kommunene skal som i dag dekke kostnaden forbundet med evakuering.

Det er lagt til grunn at det gjennom forskrifter skal fastesettes nærmere mange forhold som vil
berøre kommunene.

Rådmannens merknader
Rådmannen konstaterer at det gjennom lovforslaget pålegges kommunene nye
utredningsoppgaver og andre oppgaver som vil medføre bruk av mer ressurser både i form av
personale og kjøp av varer og tjenester. Selv om hensikten og formålet med loven ideelt sett
er ønskelig og forståelig, er det ikke dokumentert at de nødvendige beredskapsoppgavene i
kommunene vil kreve de utredninger som loven forutsetter.

Når det gjelder eventuelle større kostnadskonsekvenser for kommunen er det svært usikkert
hva et kommunalt ansvar for kostnader til evakuering vil innebære.

Det er heller ikke akseptabelt at Sivilforsvaret skal bestemme nivå og standard på lagring og
vedlikehold av materiell og deretter sende regningen til kommunene. I dag har mange
kommunen valgt lagringsopplegg som minimaliserer kommunens kostnader.

Dokumenter i saken:
Høringsbrev datert 30.06.2008

Utrykket  vedlegg:
Lovutkast


