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LOV 2010-06-25 nr 45: Lov om kommunal 

beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret 

• Kapittel V.  

• § 14. Kommunal beredskapsplikt – risiko- og 

sårbarhetsanalyse 

• Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser 

som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at 

disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke 

kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og 

sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

•  P&B loven skal ligge til grunn § 4-3 

 

 

 

 

 

 



  

Anvendelse 
• Helhetlig ROS §14 og §2 etter sivilbeskyttelsesloven kan gi 

oversikt over konsekvenser på dagens og fremtidens klima  

– Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser 

som kan oppstå. Aktivitet, naturforhold - klimaendringer 

• Loven ser på eksisterende bebyggelse og infrastruktur. 

• Hele kommunens geografiske område 

• Helhetlig perspektiv på arbeidet med samfunnssikkerhet 

Ses i sammenheng med P&B loven 

• Plan og bygningsloven §4-3 sektorlov som retter seg mot 

utbygging av nye områder og bygg.  

– Stiller ingen krav til eksisterende bebyggelse og infrastruktur, 

med unntak av omregulering 



  

§14 ROS analyse  (skal) 

• Kartlegge uønskede hendelser 

 

• Kartlegge sannsynlighet for hendelsene 

 

• Kartlegge påvirkning av hendelsene 

 

• Vurdere og sammenstilles i «en helhetlig ROS analyse» 

 

• ROS analysen er lagt til grunn for kommunens arbeid med PBL 

 

• Oppdatert på linje med kommunedelplaner 

 



  

§ 15. Kommunal beredskapsplikt 

beredskapsplan for kommunen 

 
Etter ROS skal det utarbeides beredskapsplan 

 
Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter § 14 skal 

kommunen utarbeide en beredskapsplan. 

Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak 
kommunen har forberedt for å håndtere uønskede hendelser. 
Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for 
kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, 
evakueringsplan og plan for informasjon til befolkningen og 
media. 

 



  

Lov om kommunal beredskapsplikt 

• Anbefales at kommunen utarbeider beredskapsplan 

– Som en handlingsdel i kommuneplanen 

– Helhetlig ROS analysen utarbeides som en kommunedelplan 



  

§15 Beredskapsplan - skal 

• Oversikt over forberedende tiltak 

• Plan for kommunens kriseledelse 

• Varslingslister 

• Ressursoversikt 

• Evakueringsplan 

• Plan for informasjon til befolkning 

• Plan for informasjon til media 

• Oppdatert og revidert èn gang pr. år 

• Øves annet hvert år 

 



  

FOR 2011-08-22 nr 892: 

 

• § 1. Formål «skal» 

• Sikre kommunal ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og 

trygghet 

 

• Jobbe systematisk og helhetlig tversektorielt med 

samfunnssikkerhet 

 

• Være pådriver ovenfor andre aktører 

 



  

§ 2. Helhetlig ROS «skal» 

 • Gjennomføre en helhetlig ROS analyse 

• Kartlegge, systematisere uønskede hendelser 

• Vurdere sannsynlighet og konsekvens av uønskede hendelser 

• Forankre helhetlig ROS analyse i kommunestyret 

• Invitere relevante offentlige og private aktører i ROS arbeidet 

• Avdekket behov for detaljanalyser 

• Detaljanalysene følges opp 

• Relevante aktører stimuleres til å iverksette forebyggende og 

skadebegrensende tiltak 

• Særlige utfordringer rettet mot kritiske samfunnsfunksjoner 

• Særlige utfordringer rettet tap av kritisk infrastruktur 

• Robustheten ved uønsket hendelser 

 

 



  

§ 3. Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets og 

beredskapsarbeid «skal» 

 På bakgrunn i ROS har kommunen 

• Utarbeide langsiktige mål 

• Utarbeide strategier 

• Utarbeide prioriteringer 

• Utarbeide en plan for oppfølgning av 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet 

• Vurdere forhold som bør integreres i planer og 

prosesser etter PBL 

 



  

§ 4. Beredskapsplan «skal» 

 
Er beredskapsplanen: 

• Utarbeidet som handlingsdel i kommunedelplanen 

iht. PBL? 

• eller, Utarbeidet på ROS som overordnet 

beredskapsplan? 

• Forberedt på å håndtere uønskede hendelser? 

• Utarbeidet med utgangspunkt i ROS analysen? 

• Samordnet og integrert med øvrige 

beredskapsplaner i kommunen? 

• Samordnet med relevante offentlige og private 

krise- og beredskapspl 



  

§ 5. Samarbeid mellom kommuner 

 
• Etablere samarbeid mellom kommuner om lokale og regionale 

løsninger «bør» 

 

• Fokusere på utnyttelse av de samlede ressurser «bør» 

 

• Egne ROS analyser utover samarbeidet «skal» 

 

• Egen beredskapsplan utover samarbeidet «skal» 

 



  

§ 6. Oppdatering «skal» 

 • Oppdatert på linje med PBL 

 

• Endringer i risikobildet 

 

• Oppdatert etter endringer i risikobildet 

 

• Minimum oppdatert en gang pr. år 

 

• Ansvar av revidering klargjort 

 

• Følges dato for siste oppdatering/når skal den revideres  

 



  

§ 7. Øvelser og opplæring 

 
• Beredskapsplanen øvd annen hvert år «skal» 

 

• Scenarioer hentet fra ROS analyser  «bør» 

 

• Samhandlingsøvelser praktisert der det er hensiktsmessig 

«skal» 

 

• System for opplæring i gitte roller ved krisehåndtering «skal» 

 

• Tilstrekkelig kvalifisert personell i roller «skal» 

 



  

§ 8. Evaluering etter øvelser og uønskede 

hendelser «skal» 

• Evalueringer etter øvelser 

 

• Evaluering etter uønskede hendelser 

 

• Endringer foretatt i ROS analysen på dette grunnlag? 

 

• Endringer foretatt i beredskapsplaner på dette grunnlag? 

 



  

§ 9. Dokumentasjon «skal» 

 

• Foreligger det skriftlig dokumentasjon på 

forskriftens krav? 

 



  

§ 10. Tilsyn 

 

• Er kommunens pliktoppfyllelse iht. kommuneloven - lovlig 

gjennomføring? 

 



  



  



  

Helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet 

• Kartlegge for å undersøke behov og skape 

sikkerhet og trygghet. Helhetlig og systematisk §1 

 

• Tjenesteyting og plikter innen geografisk område 

 

• Gjennomføre helhetlig ROS §14, §2 

 

• Forankre dette i kommunestyret §2 og utarbeide 

langsiktige mål, strategier og prioriteringer §3 

 



  

Forebyggende arbeid 

• Etter kartlegging – utarbeid en plan for oppfølging §3 

 

• Følge opp sektoransvar og samstemme denne i 

kommunen på samfunnssikkerhet og beredskap §14 

 

• Integrere arbeidetet etter plan- og bygningsloven 

§14,§2 og pbl §§3-1 og 4-3 

 

• Stimulere til forebyggende og skadebegrensende tiltak 

og utvikle interkommunalt samarbeid. §5 



  

Utarbeidelse av beredskapsplan 

• På bakgrunn av arbeidet som nå er utført etter §14, 

§2 og §3 skal det lages en overordnet og 

samordnet beredskapsplan §15 og §4 

 

• Øvelser skal gjennomføres og en forutsetter at det 

er ROS analysene og utfordringene som øves 

§15,§7 Opplæring og kompetanse skal verifiseres 

§7 



  

Håndtering av hendelser (respons) 

• Krisehåndtering – struktur og oversikter 

 

• Krisekommunikasjon – internt, i «huset», mellom 

kommuner, med partnere, vertikalt med FM, media 

 

• Plan for evakuering – skole, sykehjem, hendelse, 

system-struktur, PBS kap.11.1.2 

 

• Skape trygghet og beskyttelse 
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POLITISK FORANKRING OG PRIORITERINGER GJORT AV KOMMUNESTYRET 

ROS - metodikk 

i kommunene 

 

Kartlegge: 

Kommunens 

infrastruktur 

Helse   

Teknisk  

Kultur 

Utdanning 

Statlige og private 

virksomheter 

for øvrig 

Risiko og sårbarhet 

Hendelses-

basert 

Naturskapte 

og hendelses- 

skapte 

 

 

 

Hvilke behov 

utledes i 

analysen. 

Hva klarer 

man å løse 

selv og hva 

trenger man 

bistand til 

 

Ansvar 

Likhet 

Nærhet 

 

Beredskaps

plan med 

kriseplan: 

Varslingslister 

Kriseledelse 

Informasjon 

 

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Akseptkriterier 

Kommunen 

Avdelingen 

Bedriften 

Familien 

NS – 5814 

DSB veiledere 

 

 

Arealplaner 

-Helhetlig ROS etter 

sivilbeskyttelsesloven 

- ROS i forhold til plan- 

og bygningsloven 

- Virksomhets ROS 



  

Systematisk tilsyn fra PLAN 

       
 

BEREDSKAPSPLAN 

m/KRISEPLAN 

Hendelser 

ROS 

4 år 

Atom 

Kraft 

Flom 

Pandemi 

Storulykke 

TK 
TK 

TK 
TK 

sektor 

sektor Sektor-helse 

Verifikasjon 

•Har 

•Når 

•Bygger på 

•Kobling S-O 
Revisjon 

1. pr. år 

Ansvar/aksept 

ROS 

EVNE 
•M.ressurs 

•Materiell 

•Org.robusthet 

•Kompetanse 

•Øvelser (2.år) 

•Kurs 

•Erfaringsoverf 

•Intern forhold 

Varslingslister 

Ansvar oppg. 

Info 

Evakuering 

Beredskapsråd 

Eksterne 

ROS 
KP 

ROS 

KP 

ROS 

TK 

KP 

ROS 

TK 

V 

KP 

ROS 

TK 

V 

Evne 
1 4 5 2 3 

Tiltak 

Tj.prod 

KLIMA 



  

ROS MATRISE 

Konsekvens 
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Risikobarometer for Troms fylke: 
 

Konsekvens

Sannsynlighet

Dambrudd

Luftfartsulykke

Pandemi/

Smittsomme 

sykdommer
Smittsomme 

dyresykdommer

Atomhendelse

Skred Ekstremvær

Brann

Svikt i kritisk 

infrastruktur

Ulykker til 

sjøs

Skogbrann

Akutt 

forurensning

Klimaendring



  

Forvaltningsnivå 



  

Nasjonalt bilde 
 

Eks.kraft 

sektoren 

 



  

Kraft på FylkesROS 



  

Kraftsituasjon 

kommune nivå 



  

Kraft knyttet til 

tjenesteproduksjon 

Kraft knyttet til 

svikt og hendelser 



  
Kraft må også ses i 

sammenheng med 

naturhendelser 

påvirkning kan bli tap 

av tj.prod som i 1.1. 



  Hendelser knyttet til 

kraft/trafo/leveranse 

Tap av tj.prod som 

1.1. 



  



  



  
Kraft analyse 

her på tre 

nivåer i 

kommunen 



  

Sammenfallende NSM, Objektforskrift, 

DSB og oppbygging CIM pkt. 4.1 og 4.2 



  

prosesser 



  

Tilhører Plan -

beredskapsplan 



  

BeredskapsPlan med 

handlingsdel 

Tidligere 

kriseplan(KP) 


