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Fylkesmannen i Vest-Agder viser til brev av 30. juni 2008, hvor Justisdepartementet ber om
tilbakemelding på utkast til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret.

Fylkesmannen ønsker innledningsvis å ønske lovutkastet velkommen. Sett fra Fylkesmannens
ståsted gjelder dette spesielt bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt, som i seg selv er
en anerkjennelse av dette fagområdets betydning for samfunnet. Fylkesmannen har i svært
liten grad opplevd at arbeidet med samfunnssikkerhet er blitt nedprioritert i uforsvarlig grad i
kommunene, men i en stadig mer ressursknapp hverdag er faren stadig overhengende for at de
oppgavene som ikke er lovpålagt blir nedprioritert.

Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt har vært et savn lenge og det hadde vært et
håp at de hadde blitt gitt en mer fremtredende plass enn den de har fått, eksempelvis som egen
lov. Det viktigste er imidlertid at bestemmelsene nå er på plass og at Fylkesmannen tar sin del
av ansvaret for å bevisstgjøre beredskapsaktørene på dem. Departementet oppfordres
imidlertid til å vurdere et enklere navn på loven.

Fylkesmannen ønsker ikke å kommentere bestemmelsene om Sivilforsvaret spesielt, utover å
si at videreutvikling av loven i lys av nytt trusselbilde er en anerkjennelse av Sivilforsvaret
som nasjonal forsterkningsressurs. Fylkesmannen noterer seg også lovens intensjon om
Sivilforsvaret som en sentral samvirkeaktør med plikt til å ta initiativ til og følge opp
samarbeid med, blant annet, Fylkesmannen.

Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt dekker de sentrale områdene - risiko- og
sårbarhets- (ROS-) analyser og beredskapsplanlegging - og knytter disse sammen og linker
dem opp mot kommunale planprosesser. Dette anses som meget hensiktsmessig og vil
medvirke til at kommunen får et godt helhetsbilde over egen situasjon. Hva angår ROS-
analyser ønsker Fylkesmannen å presisere at det gjelder egne prosedyrer for utarbeidelse av
slike i forbindelse med arealplanlegging, og at kommunens generelle ROS-analyse sjelden vil
være finmasket nok til å kunne brukes til dette formålet. Det er heller ikke hensikten.

Fylkesmannen støtter forslaget om at kommunene skal ha myndighet til å beslutte evakuering
i ikke-akutte hendelser. Forskriftsverket til loven må gi presiseringer i forhold til denne
myndigheten. For det første må kommunen ha prosedyremessig enkel tilgang til de
nødvendige verktøyene til å gjennomføre en evakuering. I den grad dagens instruksverk ikke
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ivaretar det, må kommunen ha myndighet til å be om støtte til gjennomføring av evakueringen
direkte fra innsatsstyrker som f. eks. Sivilforsvaret uten å måtte gå om politiet eller andre
overordnede ledd. Likeledes må politiet være forberedt på å støtte evakueringen selv om den
ikke er besluttet av dem. For det andre må det etableres mekanismer som ivaretar forholdet til
andre kommuner. For en kommune med få ressurser og/eller liten geografisk utstrekning, vil
en evakueringsmyndighet være lite verdt hvis man ikke kan trekke på assistanse fra
nabokommuner.

Bestemmelsene, slik de står i lovutkastet, omhandler ikke fylkeskommunen.
Fylkeskommunen er en sentral samfunnsaktør med stort ansvar blant annet innen utdanning,
samferdsel og regional planlegging. Etter Fylkesmannens vurdering bør lovbestemmelsene
også gjelde for dem.

Fylkesmannen i Vest-Agder har i dag et godt samarbeid med Fylkeslegen/Helsetilsynet i
fylket om samfunnssikkerhet og beredskap. Erfaringene fra dette samarbeidet tilsier at en
lovfesting av kommunal beredskapsplikt vil være en styrke for det helhetlige
beredskapsarbeidet. Lovutkastets §17 og §5 i Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og
beredskapsarbeid m.v. etter lov om helsemessig og sosial beredskap omhandler begge krav til
overordnet beredskapsplan og styrker dermed hverandre gjensidig.

Forskriftene til loven bør ytterligere detaljere lovbestemmelsene, for eksempel med hensyn til
hyppighet på tilsyn og øvelser. Fylkesmannen oppfordrer justisdepartementet til å ta inn i
forskriftsverket bestemmelser om kommunale beredskapsråd, som tidligere var å finne i
"Beredskapshåndbok for kommunene". Denne publikasjonen er i ferd med å bli satt ut av
kraft. Beredskapsrådet er, med nødvendige justeringer for et nytt sikkerhetspolitisk
trusselbilde, et verdifullt forum for beredskapsarbeidet i kommunen. Beredskapsbevissthet,
ressurskjennskap og nettverksbygging er stikkord for hvorfor bestemmelser om beredskapsråd
bør inngå.

Fylkesmannen forutsetter at forskriften slår fast hvem som er tilsynsmyndighet på de
forskjellige bestemmelsene i loven. Departementet gjør i lovutkastet vurderinger som leder
fram til at Fylkesmannen skal være tilsynsmyndighet på lovens kapittel V. Dette synes
hensiktsmessig, men gjør også at Fylkesmannen får en dobbelt funksjon som
tilsynsmyndighet og ivaretager av de beredskapsoppgavene som er gitt i Instruks for
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard
av 18. april  2008.  Instruksen gir Fylkesmannen i oppdrag å være pådriver og
kompetansestøtte for kommunene. Departementet bes vurdere om dette gir utfordringer som
evt. bør løses gjennom egne bestemmelser i forskriften.

-Kristin Olsen
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