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

Viser til Høring - utkast til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret med høringsfrist 7. oktober 2008. Saken skal nå fremmes til politisk
behandling i formannskapet og kommunestyret som vil ta noe tid. For at uttalefristen skal
overholdes gir ordføreren slik uttalelse:

- Lovens formål som fremkommer i lovforslagets § 1 støttes da de vurderes å være i samsvar
med det som kommunen allerede har oppfattet å være bærende i alt av beredskapsarbeide
som kommuen er en del av, samt virkeområde som er beskrevet i § 2.

- Innsats- og erstatningsplikt etter § 5 støttes.

- Forslaget om å innføre generell beredskapsplikt for kommunen, herunder også plikt til å
utarbeide en sektorovergripende risiko- og sårbarhetsanalyse støttes da Lenvik kommune
allerede har innrettet seg slik det nå foreslås lagt opp til.

- Forslaget om lovfesting av kommunal myndighet til å beslutte evakuering av befolkningen
fra områder som er eller antas å kunne bli utsatt for uønskede hendelser støttes.

- Økonomiske og administrative konekvener ved forslaget om lovfesting av kommunal
beredskapsplikt vurderes å kunne få økonomiske konsekvenser i forbindelse med at det nå
foreslås lovfestet å utarbeide og ajourføre risiko- og sårbarhetsanalyser. Dette arbeidet vil
kunne medføre utgifter for kommunen(-e) da det kan bli nødvendig å hyre inn ekstern
kompetanse for å gjennomføre kvalifiserte analyser av sårbarhet på utvalgte områder.

- Det er positivt å se at Sivilforsvarets funksjon opprettholdes. Lenvik kommune har hatt
samarbeide med Sivilforsvaret og har også stilt til rådighet lokale for lagring av materiell.
Videre har Sivilforsvarets FIG-gruppe gjennom flere år vært brukt i forbindelse med
håndtering av uønskede hendelser og beredskaps- og kriseøvelser i kommunen.

- Det kan det ikke sees at fj erning av § 41 a - særlig sikrings- og reservetiltak for
elektrisitetsverk og damanlegg med mer i Sivilforsvarsloven, vil være en svekkelse av
beredskapen under forutsetning av at dette nedfelles i forskrift om sikkerhet og tilsyn med
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vassdragsanlegg som er under revisjon.

Uttalelsen er gitt, j f  fullmakt gitt ordføreren i forskrift om vedtekt med endret myndighet for
ordføreren godkjent 28. juni 2007 av Kommunal- og regionaldepartementet.

Med hilsen

Martin Ness
ordfører

Kopi til: formannskapet/kommunestyret, her


