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Utkast til lov om kommunal beredskapsplikt ,  sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret  -  høring

Det vises til brev om høring vedr. utkast til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret av 30.06.08.

Sarpsborg kommune er i hovedsak positiv til de endringer som gjelder kommunene i dette
utkastet til ny lov. Det forutsettes at de økonomiske, ressursmessige, kompetansemessige og
administrative konsekvensene disse påleggene utgjør for kommunesektoren kompenseres.
Konsekvensene vil tydeliggjøres ved utarbeidelse/ revisjon av forskriftene.

Når kommunene pålegges et ansvar for en sektorovergripende risiko-og sårbarhetsanalyse for
lokalsamfunnet er dette å betrakte som en lovfesting av oppgaver som naturlig tilligger
kommunene og som de fleste kommunene har utført. Disse ROS-analysene brukes inn i
kommunens planlegging både for samfunnsutviklingen og andre planer etter plan og
bygningsloven. Kommunen pålegges også å utarbeide en beredskapsplan som skal angi tiltak
for håndtering av krisesituasjoner. De fleste kommuner har pr. idag en beredskapsplan/
kriseplan.

I utkast til ny lov forventes det at kommunen planlegger evakuering, får myndighet til å
beslutte evakuering når det ikke er en akutt situasjon og gjennomfører evakueringen. Dette vil
kreve store ressurser av kommunen i forhold til planlegging, men ikke minst dersom
evakuering skal gjennomføres.
Dersom kommunene får myndighet til å beslutte evakuering må de kommunale myndighetene
og politiet etablere et nært samarbeid da begge myndigheter vil kunne beslutte evakuering.
Sarpsborg kommune forutsetter en tydelig og klar avgrensning av myndighetsutøvelsen i
forskriftene som skal utarbeides.
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Sarpsborg kommune er enig i forslaget om at staten overtar forvaltningsansvaret for lagring
og vedlikehold av sivilforsvarets materiell. Kommunenes nåværende totale utgifter til dette
må da trekkes inn. Dette bør skje som en engangsforeteelse f.eks gjennom trekk i
rammetilskuddet og ikke som årlige, litt uforutsigbare, refusjonsutgifter som foreslått. Av
denne grunn bør § 14 d og § 15 annet avsnitt utgå. Oppgavene og ansvaret flyttes fra
kommune til stat og derved må også utgiftene kommunene har hatt på dette trekkes inn.

Med hilsen

kommunesjef plan og økonomi/ beredskapsansvarlig

Saksbehandler: Gunvor Svandal, Kommuneområde plan og økonomi


