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Hovedfunn: Kommunen har en overordnet beredskapsplan som er basert på en Risi-

ko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Begge deler oppfyller i all hovedsak forskriftskravene. 

Undersøkelsen viser imidlertid at Hå kommune ikke har hatt beredskapsøvelser på 

mange år, noe som er i strid med kravene i forskriften. Det har imidlertid vært en del 

hendelser som har satt beredskapsarbeidet på prøve. Informantene våre hevder at 

kommunen håndterte disse situasjonene bra, men kommunens håndtering er ikke eva-

luert skriftlig i etterkant. Både uønskede hendelser og øvelser skal evalueres skriftlig, i 

følge lov om kommunal beredskapsplikt og kommunens planverk.  

 

ROS-analyse. Kommunen har i stor grad oppfylt de enkelte forskriftskravene til en 

ROS-analyse: Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer er vurdert, ana-

lysen inneholder vurderinger av risiko og sårbarhet utenfor kommunen som kan ha 

betydning for kommunen, og forhold som angår befolkningsvarsling og evakuering 

inngår i flere av analysene. Der det er behov for det, omtales kommunens evne til å 

opprettholde og gjenoppta driften, etter at en uønsket hendelse har inntruffet.  

 

Enkelte av analysene tar høyde for at flere ulike risiko- og sårbarhetsforhold kan inn-

treffe samtidig, for eksempel at en naturkatastrofe i kombinasjon med en togulykke 

kan skape vanskeligheter for redningsmannskapene. Tap av kritisk infrastruktur og 

samfunnsfunksjoner er omtalt i flere av analysene.  

 

Undersøkelsen viser at én ROS-analyse ikke er fylt ut, og at man i en annen ROS-

analyse foreslår mottiltak som går på tvers av underliggende beredskapsplan. I ROS-en 

"Massesjukdom eller anna fråfall av mange tilsette i etaten" foreslår mottiltak som under-

visning i større grupper. Dette bryter med tiltakene i den underliggende smittevern-

planen, noe kommunen bør se nærmere på. 

 

Beredskapsplanen inneholder samtlige elementer som kreves i forskriften: Den inne-

holder opplysninger om kriseledelsen med tilhørende ansvar, roller og fullmakter. Vi-

dere finnes en varslingsliste over aktører som har en rolle i krisehåndteringen og en 

oversikt over tilgjengelige ressurser internt og eksternt.  

 

Flere steder i beredskapsplanen omtales forhold som ikke er realisert, eller som ikke 

eksisterer:  

 Det refereres til at kommunalsjefene skal utarbeide og koordinere eventuelle til-

takskort, men undersøkelsen viser at det ikke er utarbeidet slike kort.  

 Kommunen har ikke tatt i bruk det digitale krisehåndteringsverktøyet, CIM, 

som det står at man skal gjøre i planen.  

 Beredskapsrådet, som er viet et eget punkt i planen er ikke, og har ikke vært i 

funksjon (Se avsnitt om samarbeid).  
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Vi anbefaler kommunen å ta stilling til om beredskapsplanen skal følges mht. disse tre 

punktene, eller om planen skal korrigeres i tråd med rådende praksis.  

 

Øvelser. Undersøkelsen viser at kommunen ikke har deltatt i beredskapsøvelser siden 

2007. Dette er i strid med forskriften. Selv om kommunen har opplevd flere bered-

skapssituasjoner de siste årene, vil revisjonen understreke at forskriftskravet er at be-

redskapsorganisasjonen jevnlig skal settes på prøve. I en akuttsituasjon er det viktig 

med klarhet i rolle- og ansvarsforhold og at riktige tiltak iverksettes. Øvelser bidrar til 

dette. 

 

Evaluering av krisehåndteringen i Hå kommune har så langt skjedd muntlig. Mang-

lende skriftliggjøring er ikke bare i strid med forskriften, men gjør det også vanskelig å 

gjøre nødvendige endringer i ROS-analysen og beredskapsplanene som følge av evalu-

eringen.  

 

Vi anbefaler kommunen å følge lovens krav om jevnlige beredskapsøvelser, og sørge 

for skriftlige evalueringer i etterkant.  

 

Etter vår vurdering er det viktig at øvelsene har sitt utspring i overordnet planverk, og 

at erfaringene fra øvelsene evalueres skriftlig. Dette vil bidra til å sikre bedre læring av 

erfaringene fra tidligere øvelser, noe som vil gi mer systematisk kunnskap om kom-

munens utfordringer over tid. Er det eksempelvis de samme utfordringene som gjør 

seg gjeldende ved hver øvelse? Er det samme sårbarhet som registreres, samme feil 

som gjøres, eller oppstår det nye utfordringer?  

 

Skriftlige evalueringer og systematisk refleksjon vil også kunne sikre en bedre kobling 

av øvelsene opp mot både ROS-analyser og beredskapsplan. Deltakelse i øvelser er 

kompetansefremmende. Erfaringene fra øvelsene vil også si noe om behovet for en yt-

terligere kompetanseheving i organisasjonen. 

 

Nåværende beredskapsplan har virket mindre enn ett år, og har ikke vært gjennom 

noen større revisjon. En øvelse vil kunne fungere som et godt utgangspunkt for en re-

visjon, fordi dette vil kunne gi svar på hvordan planen oppleves å fungere i en praktisk 

situasjon. 

 

Tilgjengelighet. Kommunens beredskapsplan er tilgjengelig på kommunens nettsider. 

Denne inneholder blant annet varslingslister og telefonnummer til medlemmene i kri-

seledelsen og til eksterne ressurser. Kommunen har også en rekke andre sentrale be-

redskapsdokumenter tilgjengelig på nett i tilknytning til behandling av den overord-

nede beredskapsplanen i kommunestyret. Vi er kjent med at en del kommuner ikke of-

fentliggjør beredskapsplanene, mens andre holder borte enkelte opplysninger, for ek-

sempel telefon- og varslingslister. Blant annet pekes det på at det kan være en risiko for 

at linjene blokkeres dersom telefon- og varslingslistene er tilgjengelige. Det er imidler-

tid opp til kommunen selv å vurdere dette.  
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Kommunens medarbeidere har tilgang til planene via kvalitetssystemet "Kvalitetslo-

sen", som de kan gå inn på via kommunens intranettside. De sektorvise beredskaps-

planene for teknisk etat og helse og sosialetaten ligger der. Opplærings- og kultureta-

ten har sine krisepermer/planer i papirformat ved barnehager og skoler.  

 

Oppdatering. Kommunen har rutiner for å gjennomgå og oppdatere den overordnede 

ROSen og beredskapsplanen årlig (herunder telefonnumre og ansvarspersoner).  

 

Samarbeid: Forskriften stiller ingen tydelige krav til hvordan kommunen skal samar-

beide med andre kommuner, bare at man skal samarbeide der det er hensiktsmessig. 

Gjennomgangen viser at Hå kommune ikke har hatt noe fast samarbeid med andre 

kommuner, men at man har vært i kontakt med andre kommuner i forbindelse med 

utarbeidelse av ROS-analysen. Hå kommune har også deltatt i samarbeid om bered-

skap med en del ikke-kommunale aktører i et visst omfang. Det kommunale bered-

skapsrådet er imidlertid avviklet. Som nevnt bør kommunen ta stilling til om man bør 

ta ut dette punktet av beredskapsplanen, eller om dette punktet fortsatt skal gjelde.  

 

Kommunen kan vurdere om man ønsker å delta på de årlige samlingene Fylkeskom-

munen har med nødetater og kommuner i regionen. Dette er en arena for kunnskaps-

deling og erfaringsutveksling på beredskapsfeltet.  

 

 Vi anbefaler kommunen å følge lovens krav om jevnlige beredskapsøvelser, og 

sørge for skriftlige evalueringer i etterkant.  

 Vi anbefaler kommunen å ta stilling til om beredskapsplanen skal følges mht. 

punktene om tiltakskort, krisehåndteringsverktøy og beredskapsråd (se over), 

eller om planen skal korrigeres i tråd med rådende praksis.  
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Rådmannens kommentar, datert, 17.1.2014: 

Det vises til mottatt høringsutkast den 19.12.2013 vedr. forvaltningsrevisjon av 

Beredskapsarbeid. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at «Forvaltningsrevisjon av Beredskapsarbeid» gir et 

godt bilde over beredskapsarbeidet i Hå kommune. Overordnet Beredskapsplan med 

underliggende planer med ros-analyser må gjennomgås for oppdatering etter evalue-

ring av siste øvelse og tilrådinger i revisjonsrapport. 

 

I Forvaltningsrevisjon av Beredskapsarbeid går det frem at Hå kommune ikke har hatt 

beredskapsøvelser på mange år. Det kan opplyses om at Hå kommune den 7. januar 

2014 gjennomførte sammen med IVAR en omfattende øvelse for Hå om brist i vannfor-

syning, nødvann, forurenset vann og dødsulykke mv. hvor Mattilsynet, fylkesmannen, 

fylkeslegen, kommunelegen deltok og hvor Hå sin kriseledelse ble aktivert (Time 

kommune var invitert med, men deltok ikke i øvelsen.) Øvelsen er gjennomført etter 

krav i forskrift om 2-årige øvelser. Øvelsen er under skriftlig evaluering. 

 

Resultatet av evalueringen skal vurderes opp mot gjeldende planverk/Ros-analyser for 

ev. oppdatering/endringer og implementering av tiltakskort. Krisepermene ved 

barneskole/barnehage har i dag sine egne tiltakskort. 

 

Hå kommune har oppgradert sin versjon av kriseverktøyet CIM. CIM ble benyttet av 

kommunens folk under 7.01. 2014. Det er avtalt med Fylkesmannen å avholde kurs på 

rådhuset, samt å delta på fylkesomfattende kurs i opplæring og bruk av dette verkt-

øyet. 

 

Opplæring i bruk av CIM-verktøyet og informasjon/opplæring gjennom deltagelse på 

beredskapskonferanser/kurs vil bli prioritert i 2014 
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Kontrollutvalget i Hå kommune bestilte i februar 20131 en forvaltningsrevisjon av be-

redskapsarbeidet i kommunen, der formålet er å kartlegge og vurdere kommunens ar-

beid med samfunnssikkerhet og beredskap. Prosjektet skal gi svar på disse spørsmåle-

ne: 

 

 Hvordan er beredskapsarbeidet ivaretatt i Hå kommune? 

 Hvilke planer og rutiner har Hå kommune? 

 Hvordan er fullmakter fordelt i krisesituasjoner? 

 Hvordan er samarbeidet med andre instanser? 

 Hvilke øvelser avholdes? 

 Hvilke forbedringsmuligheter er det i beredskapsarbeidet? 

 

Kontrollutvalget ønsker også at prosjektet skal gi svar på hvor tilgjengelige planene er 

for innbyggene og for medarbeiderne i kommunen. Utvalget ønsker også svar på 

hvordan telefonlister og oversikt over ansvarspersoner holdes à jour. 

 

Rapporten bygger på opplysninger innhentet gjennom intervjuer med nøkkelpersonell 

i beredskapsarbeidet i Hå kommune og gjennomgang av kommunens underliggende 

beredskapsplaner og andre dokumenter. De innsamlede opplysningene blir vurdert et-

ter kriterier som vi vanligvis finner i lover, politiske eller administrative vedtak, revi-

sjonskriterier. I denne rapporten har vi hentet de viktigste revisjonskriteriene fra sivil-

beskyttelsesloven og den tilhørende forskriften om kommunal beredskapsplikt. Der 

stilles det detaljerte krav til kommunenes arbeid med beredskap. Nærmere opplys-

ninger om grunnlaget for rapporten følger som vedlegg. 

                                                      
1 Sak KU 4/13, vedtatt 20. februar 2013 
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Høsten 2011 trådte sivilbeskyttelsesloven i kraft. Med loven ble kommunene pålagt et 

større ansvar enn tidligere for befolkningens sikkerhet og trygghet2.  

 

I den tilhørende forskriften stilles det detaljerte krav til beredskapsarbeidet i kommu-

nene. Ett av kravene er at kommunen skal kartlegge og analysere risiko og sårbarhet i 

en Risiko- Og Sårbarhetsanalyse, ROS-analyse. ROS-analysen skal være grunnlaget for 

kommunens beredskapsorganisasjon, som skal beskrives i en overordnet beredskapsplan.  

 

I den overordnede beredskapsplanen skal kommunen samordne og integrere de under-

liggende beredskapsplanene i etatene. Den overordnede beredskapsplanen skal i tillegg 

samordnes med relevante private og offentlige planer3. Det anbefales også at bered-

skapsarbeidet omtales i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Tiltak som foreslås 

her knyttes til kommunens økonomiplan, slik at disse kan bli gjenstand for politisk 

prioritering4. Det nye lovverket legger opp til at beredskap skal diskuteres politisk og 

at ROS-analysene skal legges til grunn for planarbeid etter plan- og bygningsloven. 

 

 

Forskriften stiller detaljerte krav til kommunen om hva en ROS-analyse som et mini-

mum skal omfatte: 

a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 

b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha be-

tydning for kommunen. 

c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 

d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kri-

tisk infrastruktur. 

e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en 

uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen 

har inntruffet. 

f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet 

med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen. 

 

Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere 

analyser eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen 

                                                      
2 Sivilbeskyttelsesloven trådte i kraft 01.01.2011. 
3 Forskrift om beredskap § 4 
4 Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, s. 19 
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skal stimulere relevante aktører til å iverksette forebyggende og skadebegrensende til-

tak.5 

 

Hå kommunes overordnete ROS-analyse foreligger som vedlegg til beredskapsplanen. 

Dokumentet har betegnelsen Oversikt ROS-analyser og inneholder 28 ROS-analyser i 

skjemaform, hvorav de fleste er undertegnet av alle kommunens tre etater. I tillegg in-

neholder dokumentet en kortere ROS-analyse for vannforsyningen, der 25 ulike risiko-

forhold er vurdert. Disse er stort sett av teknisk karakter, med unntak av punktet om 

innbrudd/sabotasje.  

 

Tidligere beredskapskoordinator opplyser at ROS-analysene er utført i den enkelte etat 

og at hans rolle har vært å oppsummere og samle ROS-ene. Han sier videre at arbeidet 

har vært gjort administrativt. Den overordnede ROS-analysen er vedtatt politisk i for-

bindelse med kommunestyrebehandlingen av beredskapsplanen. 

 

I plan- og bygningsloven stilles det krav til at det skal foretas ROS-analyser i forbindel-

se med reguleringsplaner og endringer i arealbruk. ROS-analysen kan utløse pålegg 

om skadebegrensende tiltak. Kommunalsjefen for teknisk etat opplyser at den største 

beredskapsmessige utfordringen er overvannssituasjonen, både teknisk og økonomisk. 

Kommunen skifter ut rørsystemet fortløpende.  Dette har vært inne på økonomiplanen 

i flere år og kommunen har økt investeringene for å håndtere problemene. Kommunal-

sjefen sier at kommunen også har oppmerksomheten rettet mot utbygging i laverelig-

gende områder og havnivåstigning. Kommunen har ROS-analyse for ett av de aktuelle 

områdene i kommunen.  

 

I helse- og sosialetaten har kommunalsjefen gått gjennom ROS-analysene og fjernet 

uaktuelle, samt lagt til nye. ROS-analysene er kvalitetssikret i organisasjonen og har 

også vært behandlet i komiteen og i kommunestyret i 2011. ROS-analysene fra teknisk 

etat har også vært gjennomgått for å sikre at risikoforholdene i forbindelse med vann-

kvaliteten er tilstrekkelig ivaretatt.  

 

Det er ikke laget egne ROS-analyser i opplærings- og kulturetaten. En del av hendelse-

ne som er analysert i den overordnede ROS-analysen omhandler imidlertid sektoren, 

som ulykker i skole/barnehage, trafikkulykker, massesykdom og naturkatastrofe. 

Kommunalsjefen sier at man derfor ikke har sett behovet for å ha overordnede ROS-

analyser for sektoren. Vi får opplyst at alle barnehagene og skolene har egne ROS-

analyser. Alle barnehagene har også krisepermer, som kommunen har anskaffet seg 

gjennom et firma6. Kommunalsjefen opplyser at ikke alle skolene har permen, men at 

samtlige har beredskapsplaner de områdene som er omtalt i krisepermen. Sammen 

                                                      
5 Forskrift til sivilbeskyttelsesloven § 2. 

6 Revisjonen fikk se gjennom permene i forbindelse med intervjuet med etatssjefen. Krisepermene er et verktøy for øye-

blikkelig handling i kriser som ulykker, dødsfall eller individuelle kriser som omsorgssvikt, seksuelle overgrep og sam-

livsbrudd.   
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med opplærings- og kultursjefen besøker kommunalsjefen hver enhet tre ganger årlig, 

da diskuterer han også kriseplaner.  

 

Felleskjøpet i Sirevåg havn er den eneste virksomheten i kommunen som kommer inn 

under storulykkeforskriften. Forskriften skal «forebygge storulykker der farlige kjemika-

lier inngår, samt begrense de konsekvenser storulykker kan få for mennesker, miljø og 

materielle verdier (…)»7. Det er foretatt en ROS-analyse av Felleskjøpet som et ledd i 

ROS-analysen av Sirevåg havn. Havna er underlagt internasjonale krav til beredskap 

og øvelser. Nåværende beredskapskoordinator opplyser at ROS-analysen er gjort i 

samarbeid med Felleskjøpet.  

 

Revisjonen har gått gjennom kommunens ROS-analyser med henblikk på forskrifts-

kravene, og har funnet følgende: 

 ROS-analysene omfatter flere forhold som kan hende utenfor kommunen, men 

som kan ha betydning for kommunen: Ulykke i andre deler av landet eller ver-

den der kommunens innbyggere er involvert, pandemisk influensa, import av 

farlig sykdom og atomhendelser. 

 I ROS-ene "Forureining av kjelder for drikkevatn", "Naturkatastrofe …", "Større 

ulukke på sjø …" tas det høyde for at flere risiko- og sårbarhetsfaktorer kan inn-

treffe samtidig.  

 ROS-ene "Sammenbrudd i tele- og datanett" og "Sammenbrudd i vegnett eller jernba-

nenett" beskriver hva som kan skje i tilfelle man opplever tap av kritisk infra-

struktur og hva som kan gjøres for å forebygge slike sammenbrudd: Tekniske 

sikringstiltak, streng håndtering av kabelpåvisning før graving og god bered-

skap i forkant av- og under ekstremvær er noen tiltak som beskrives. 

ROS-ene skal også beskrive kommunens evne til å opprettholde og gjenoppta virk-

somheten når en uønsket hendelse inntreffer. I Hå kommunes ROS-analyser er det et 

punkt om konsekvensreduserende tiltak. Noen av disse beskriver tiltak for å redusere 

konsekvensene av en uønsket hendelse, for eksempel at man ved brann i offentlige 

bygg må ha gode evakueringsplaner, stenge veier og holde borte publikum. Andre be-

skriver tiltak for å opprettholde driften, som å sikre fast og mobil strøm ved langvarig 

strømbrudd. Det er også eksempler på tiltak for å gjenoppta driften, som ved sammen-

brudd i tele- og datanettet, da skal det etableres alternative sambandsformer. Vi note-

rer før øvrig at en del av de konsekvensreduserende tiltakene er fylt ut i varierende 

grad:  

- I ROS-en "Togulykke på Jærbanen" står følgende konsekvensreduserende tiltak: 

"Brannvesenet har tilgjengelige tiltak og utstyr. Sivilforsvaret?"  

- ROS-en "Forureining som følgje av olje- eller kjemikalieutslipp" er ikke utfylt, men 

av dokumentet Brannordning for Hå kommune framgår det likevel at kommunen 

deltar i et regionalt beredskapssamarbeid mot akutt forurensing og i innsats 

mot kjemikalieulykker.  

 

                                                      
7 Storulykkeforskriften § 1. Formål 
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Flere av ROS-ene omtaler behovet for varsling og evakuering av innbyggerne for ek-

sempel i "Naturkatastrofe…", "Brann i offentlige bygg" og "Ulukker og liknande knytt til 

større arrangement …" Varsling og evakuering er i disse sammenhengene foreslått som 

mottiltak når en uønsket hendelse inntreffer. 

ROS-en "Massesjukdom eller anna fråfall av mange tilsette i etaten" foreslår mottiltak som 

undervisning i større grupper og beordring av personell fra skoler/barnehager som 

ikke er rammet. Dette bryter med tiltakene den underliggende smittevernplanen. 

 

 

Kommunen har i stor grad oppfylt de enkelte forskriftskravene til en ROS-analyse: Ek-

sisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer er vurdert, analysen inneholder 

vurderinger av risiko og sårbarhet utenfor kommunen som kan ha betydning for 

kommunen, og forhold som angår befolkningsvarsling og evakuering inngår i flere av 

analysene. Ikke alle uønskede hendelser medfører fare for kommunens drift: Der det er 

behov for det omtales kommunens evne til å opprettholde og gjenoppta driften etter at 

en uønsket hendelse har inntruffet.  

Enkelte av analysene tar høyde for at flere ulike risiko- og sårbarhetsforhold kan inn-

treffe samtidig, for eksempel at en naturkatastrofe i kombinasjon med en togulykke 

kan skape vanskeligheter for redningsmannskapene. Tap av kritisk infrastruktur og 

samfunnsfunksjoner er omtalt i flere av analysene.  

To av kommunens tre etater har ROS-analyser og egne beredskapsplaner. Det er ikke 

utarbeidet en felles ROS-analyser for opplærings- og kulturetaten. En del av hendelse-

ne som er omtalt i den overordnede ROS-en omhandler imidlertid sektoren, og vi får 

opplyst at alle skoler og barnehager har egne ROS-analyser. Alle barnehager har også 

egne krisepermer, og skolene har enten denne permen eller egne planer på de område-

ne som er omtalt i planen.  

Undersøkelsen viser at én ROS-analyse ikke er fylt ut, og at man i en annen ROS-

analyse foreslår mottiltak som går på tvers av underliggende beredskapsplaner.  

 

 

Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med ut-

gangspunkt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet be-

redskapsplan. Kommunens overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere 

øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet med andre rele-

vante offentlige og private krise- og beredskapsplaner. 

Beredskapsplanen skal som et minimum inneholde: 

a) en plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som 

utgjør kommunens kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, her-

under hvem som har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal samles. 
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b) en varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndte-

ring. Kommunen skal informere alle som står på varslingslisten om deres 

rolle i krisehåndteringen. 

c) En ressursoversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser 

kommunen selv har til rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos 

andre aktører ved uønskede hendelser. Kommunen bør på forhånd inngå 

avtaler med relevante aktører om bistand under kriser. 

d) evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige 

risiko- og sårbarhetsanalysen. 

e) plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte. 

Beredskapsplanen kan utarbeides som en handlingsdel til kommunedelplanen i hen-

hold til plan- og bygningsloven (forskriften, § 4). 

 

 

Beredskapsplanen bygger på fire prinsipp som er sentrale i norsk beredskap8: 

1. Ansvarsprinsippet. Den enheten som har ansvaret for en oppgave, har også 

ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å sette i verk tiltak ved 

en krisehendelse. 

2. Likhetsprinsippet. Det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i 

fred, beredskap, krise og krig.  

3. Nærhetsprinsippet. Beredskap og kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. 

4. Samvirkeprinsippet innebærer at myndighet, virksomhet eller etat har et selv-

stendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virk-

somheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.  

I planen gis det en oversikt over den kommunale kriseledelsen med stedfortredere og 

deres telefonnumre. Ansvarsområdet i beredskapssituasjoner følger den ordinære or-

ganiseringen, i tråd med ansvarsprinsippet. Ifølge beredskapskoordinatoren gir dette 

organisasjonen tilgang til nødvendige ressurser når noe oppstår.  

 

Rådmannen har fullmakt til å samle kriseledelsen. I planen står det også at enheter som 

opplever behov for bistand også kan ta initiativ til å samle kriseledelsen, det samme 

kan leder for kommunens psykososiale kriseteam, eller eksterne aktører med ansvar 

for krisehåndtering. 

 Rådmannen er operativ leder for kriseberedskapen og har fullmakt til å gjøre 

nødvendige økonomiske disposisjoner i en krisesituasjon. Rådmannen har også 

ansvaret for å legge en strategi for krisehåndtering.  

 Ordføreren er kommunens ansikt utad og representerer kommunestyre og for-

mannskap dersom dette er nødvendig.  

 Kriseledelsen kan støtte seg til beredskapskoordinatoren, som har ansvar for in-

formasjonskoordinering mellom ulike enheter ved kriser. Beredskapskoordina-

toren skal ifølge beredskapsplanen har systemansvar for det elektroniske krise-

                                                      
8 Stortingsmelding 29 (2011-2012) 
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håndteringsverktøyet, CIM. Beredskapskoordinatoren skal i en krisesituasjon 

sikre at det blir ført logg for kriseledelsen og rapportere til Fylkesmannen. 

 Kommunalsjefene har ansvar for å organisere og koordinere sine enheter i hen-

hold til beredskapsplanene. De skal også koordinere informasjon med den 

overordnete kriseledelsen og formidle tiltak fra kriseledelsen til egen etat. 

Kommunalsjefene har også ansvar for å knytte til seg interne og eksterne fag-

ressurser og samarbeide med relevante aktører. 

 Stabssjefer og avdelingsledere skal opprettholde driften og støtte kriseledelsen 

 

I planen er en liste over hvilke oppgaver som er lagt til den enkelte rollen, og at  

 

"alle etater må sørge for at deres enheter/avdelinger er forberedt til enhver tid å kunne 

utføre sine gjøremål i en krise/hendelse, og i størst mulig grad drive virksomheten og yte 

tjenestetilbud som normalt. Kommunalsjef er ansvarlig for at avdelingene har oppdater-

te rutiner som ivaretar dette." 

 

Fra 2009 til våren 2012 var funksjonen som beredskapskoordinator lagt til personalsje-

fen, som også hadde ansvaret for arbeidet med revideringen av beredskapsplanen. Nå 

er funksjonen som beredskapskoordinator lagt til næringssjefen, som også har bered-

skapsansvar9 for Sirevåg havn. I oppstartsmøtet fikk vi opplyst at funksjonen som be-

redskapskoordinator krever mellom 10 og 50 prosent av næringssjefens stilling, men at 

dette varierer gjennom året. 

 

Kommunens varslingsrutiner er omtalt i et eget punkt, som inneholder rutiner for in-

tern varsling, rutiner for ekstern varsling og en oversikt over eksterne ressurser som 

skal varsles, som nødetatene, Fylkesmannen, Kystvakten og en rekke andre. Varsling 

av publikum/innbyggere beskriver hvordan slik varsling kan foregå, for eksempel via 

nettsider, epost, media, via postkasser eller via skolene. Rådmannen har ansvar for in-

formasjon og kommunikasjon i en beredskapssituasjon. 

 

Et av punktene i planen består av en oversikt over interne og eksterne ressurser som 

kommunen kan benytte seg av i en beredskapssituasjon.  I oversikten over de eksterne 

ressursene er telefonnumrene oppført og der står det hvilke situasjoner som kan være 

aktuelle å kontakte dem i. Det vises også til vedlegg E, med oversikt over bygninger og 

kjøretøy i forbindelse med innkvartering og transport. De interne ressursene er teknisk 

utstyr som skjærebrennere, strømaggregat, lastebiler og lignende.   

 

Sikring og evakuering av områder er viet et eget punkt i planen. Her gis det generelle 

beskrivelser av ansvarsforhold, varsling, transport og innkvartering, samleplasser, 

vakthold og ressurser som benyttes ved behov. I tillegg gir vedlegg F konkrete beskri-

velser av hvilke tiltak som skal settes i verk ved behov for evakuering og sikring av 

områder.  

                                                      
9 Riktig betegnelse er ISPS - Port Facility Security Officer (PFSO), en funksjon «med ansvar for utarbeidelse og imple-
mentering av regelverket, koordinering av sikringstiltak i havnefasiliteten, opplæring og øvelser». Kilde: secnor.no  
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I planen omtales også risiko- og sårbarhetsanalysene og "tverrsektorielle sårbarheter og 

gjensidig avhengighet". Som eksempel på dette nevnes ROS-en om forurensing av 

drikkevannskilde, der det henvises til to underliggende beredskapsplaner; smittevern-

planen og beredskapsplanen for etat for teknisk og næring. Dette punktet inneholder 

også et avsnitt om etatsovergripende koordinering, som i generelle termer gir eksem-

pel på slike sammenhenger i kommunen.  

 

Ifølge planen skal kommunen ta i bruk det elektroniske verktøyet for krisestøtte som 

Direktoratet for sikkerhet og beredskap har utviklet, CIM. Vi har fått opplyst at kom-

munen ikke har tatt i bruk programmet ennå, men at man trolig vil ta deler av dette i 

bruk på et seinere tidspunkt. Planen gir også en beskrivelse av hvilket utstyr krisele-

delsen skal ha tilgang til og hvem som har ansvar for å skaffe dette. Til sist beskriver 

planen hvordan kriseledelsen skal skjermes og tiltak for å oppnå dette. 

  

Planen omfatter også generelle punkt om hendelseshåndtering, sikring og evakuering, 

omsorg- og pårørendesenter og nedtrappingsfase/etterbehandling.   

Beredskapsplanen omfatter samtlige etatsvise planer i vedleggsform10 og i tillegg disse 

vedleggene: 

 

a) skjema for loggføring for kriseledelsen 

b) hendelses- og aktivitetslogg 

c) ROS-analysene 

d) oversikt over utvidet kommunikasjonsgruppe 

e) oversikt over transportressurser, innkvartering og pårørendesenter  

f) krav til evakueringsplan  

 

Lederne vi har intervjuet mener at beredskapsplanene er tilstrekkelig kjent i organisa-

sjonen. Sjefen for teknisk etat illustrerer dette med at medarbeiderne som brøyter fore-

tok egne prioriteringer av brøytingen under snøstormen i 2012, mens nabokommunene 

satte kriseteam. Beredskapsplanene for helse og sosial er godt implementert i organisa-

sjonen, ifølge etatssjefen. Selv om dette er en etat med mange deltidsstillinger, mener 

etatssjefen at de ansatte i disse stillingene vet hvor planene finnes. Etat for opplæring 

og kultur har beredskapsplanene som tema på planleggingsdager og fellessamlinger i 

barnehagene. Etatssjefen sier at skolelederne er oppdaterte om beredskapsplanene og 

mener at alle lærerne er kjent med hvor de finner planen. Han er likevel usikker på 

hvor godt de kjenner innholdet, fordi det er en betydelig utskifting av personell blant 

etatens mer enn 700 ansatte. Han sier videre at det er utfordrende å sørge for at de ny-

ansatte blir kjent med hvordan krisehåndteringen skal skje.  

 

Beredskapsplanen ligger offentlig tilgjengelig på kommunens nettsider. Den innehol-

der blant annet varslingslister og telefonnummer til medlemmene i kriseledelsen og til 

                                                      
10 Alle de sektorvise beredskapsplanene er nevnt i rapportens vedleggsdel. 
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eksterne ressurser. Kommunen har også en rekke andre sentrale beredskapsdokumen-

ter tilgjengelig på nett (se vedlegg), i tilknytning til behandling av den overordnede be-

redskapsplanen i kommunestyret.  

 

Kommunens medarbeidere har tilgang til planene via kvalitetssystemet "Kvalitetslo-

sen", som de kan gå inn på via kommunens intranettside. Revisjonen har hatt tilgang til 

systemet og sett at også de underliggende beredskapsplanene for teknisk etat og helse- 

og sosialetaten ligger der. Opplærings- og kulturetaten har sine krisepermer/planer i 

papirformat ved barnehagene og skolene. Revisjonen har sett gjennom disse. I permene 

er det tiltakskort som beskriver hva som skal gjøres i ulike situasjoner. 

 

 

Beredskapsplanen oppfyller forskriftskravene i den forstand at den inneholder samtli-

ge elementer som kreves i forskriften: Den inneholder opplysninger om kriseledelsen 

med tilhørende ansvar, roller og fullmakter. Videre finnes en varslingsliste over aktø-

rer som har en rolle i krisehåndteringen og en oversikt over tilgjengelige ressurser in-

ternt og eksternt.  

 

Flere steder i beredskapsplanen omtales forhold som ikke er realisert, eller som ikke 

eksisterer:  

 Det refereres til at kommunalsjefene skal utarbeide og koordinere eventuelle til-

takskort, men undersøkelsen viser at det ikke er utarbeidet slike kort.  

 Kommunen har ikke tatt i bruk det digitale krisehåndteringsverktøyet, CIM, 

som det står at man skal gjøre i planen.  

 Beredskapsrådet, som er viet et eget punkt i planen er ikke, og har ikke vært i 

funksjon (Se avsnitt om samarbeid).  

 

Rådmannen har ansvar for at vedtatte planer følges. Slik oppfølging bør være en del av 

internkontrollen i kommunen. Vi anbefaler kommunen å ta stilling til om beredskaps-

planen skal følges mht. disse tre punktene, eller om planen skal korrigeres i tråd med 

rådende praksis.  

 

Kommunens beredskapsplan er tilgjengelig på kommunens nettsider. Kommunen har 

også en rekke andre sentrale beredskapsdokumenter tilgjengelig på nett i tilknytning 

til behandling av den overordnede beredskapsplanen i kommunestyret. Vi har vært i 

kontakt med Fylkesmannen og DSB, og fått opplyst at det er opp til kommunene selv å 

velge hvilke opplysninger de ønsker å legge ut på internett. Vi er kjent med kjent med 

at en del kommuner ikke offentliggjør beredskapsplanene, mens andre holder borte 

enkelte opplysninger, for eksempel telefon- og varslingslister. Blant annet pekes det på 

at det kan være en risiko for at linjene blokkeres dersom telefon- og varslingslistene er 

tilgjengelige. Men dette er det altså opp til kommunene selv å vurdere, ut fra det lokale 

risikobildet. 
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Forskriften til sivilbeskyttelsesloven sier at "Der det er hensiktsmessig bør det etableres 

samarbeid mellom kommuner om lokale og regionale løsninger av forebyggende og beredskaps-

messige oppgaver, med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede ressurser.(…)" 

 

 

Arbeidet med ROS-analysen og beredskapsplanen har i stor grad foregått internt i Hå 

kommune, men kommunen har hatt kontakt med eksterne aktører. Tidligere bered-

skapskoordinator nevner at man har hatt dialog med fylkesberedskapssjefen og i til-

legg har vært i kontakt med andre kommuner i fylket, for å se hva de har gjort på be-

redskapsområdet. Kommunen har også hatt dialog med Heimevernet, Røde Kors og 

private aktører om praktiske forhold som innkvartering, spredning av informasjon og 

lignende. Etatene i Hå kommune har selv styrt samarbeidet med eksterne aktører, uten 

føringer om dette fra tidligere beredskapskoordinator eller andre. 

 

Kommunens beredskapsråd er viet et eget punkt i beredskapsplanen. Rådet skal være 

et forum for «gjensidig informasjon, drøfting og koordinering av beredskapsarbeidet i 

Hå kommune (…) I en eventuell krisesituasjon kan rådet få en utvidet funksjon som 

koordinerende organ dersom det er enighet om dette». I planen nevnes at følgende in-

stanser er invitert til å delta fast i rådet: Heimevernet, Sivilforsvaret, Røde kors, poli-

tiet, havnefogden, Jæren E-verk og Den norske kirke. Rådet skal ifølge planen møtes én 

gang per år. I oppstartsmøtet opplyste rådmannen at rådet er avviklet, og at det ikke 

har vært møter i rådet. Rådmannen mener at kommunen ikke har behov for rådet, og 

at kommunen har god nok kontakt med disse instansene gjennom ordinære treffpunkt. 

Helse- og sosialsjefen opplyser at de har benyttet seg av frivillige organisasjoner ved 

flere tilfeller. Blant annet har de vært brukt når kommunen har flyttet pasienter. 

Som tidligere nevnt deltar kommunen i et regionalt beredskapssamarbeid mot akutt 

forurensing og i innsats mot kjemikalieulykker. 

 

 

Forskriften stiller ingen tydelige krav til hvordan kommunen skal samarbeide med 

andre kommuner, bare at man skal samarbeide der det er hensiktsmessig. Gjennom-

gangen viser at Hå kommune ikke har hatt noe fast samarbeid med andre kommuner, 

men at man har vært i kontakt med andre kommuner i forbindelse med utarbeidelse av 

ROS-analysen. 

 

Kommunen kan vurdere om man ønsker å delta på de årlige samlingene Fylkeskom-

munen har med nødetater og kommuner i regionen. Dette er en arena for kunnskaps-

deling og erfaringsutveksling.  
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Hå kommune har også deltatt i samarbeid om beredskap med en del ikke-kommunale 

aktører i et visst omfang. Det kommunale beredskapsrådet er imidlertid avviklet. Som 

nevnt bør kommunen ta stilling til om man bør ta ut dette punktet av beredskapspla-

nen, eller om dette punktet fortsatt skal gjelde.  

 

 

I forskriften stilles det krav om at beredskapsplanen skal øves hvert annet år med sce-

narioer fra kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse. Det stilles også krav til at kom-

munen skal øve sammen med andre kommuner og relevante aktører "der valgt scena-

rio og øvingsform gjør dette hensiktsmessig". 

 

Videre står det at "Kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som 

er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner." 

Etter øvelser og uønskede hendelser skal kommunen evaluere krisehåndteringen og 

om nødvendig gjøre endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplanene 11. 

 

Kommunen skal kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt. 

 

 

I oppstartsmøtet fikk vi opplyst at Hå kommune har deltatt i én øvelse i regi av Fyl-

kesmannen i 2007. Kommunene Hå, Klepp, Time, sivilforsvaret og politiet var med. 

Fylkesmannen bekrefter at Hå kommune deltok på øvelsen, som fant sted i 2007. Sce-

narioet var dyresykdom på Jæren. Hå kommune har ikke deltatt i øvelser i regi av Fyl-

kesmannen seinere. Kommunen har likevel deltatt i varslingsøvelser, seinest somme-

ren 2013 da det ble gjennomført en nasjonal varslingsøvelse for å teste varslingsrutiner 

og -systemer.  

 

Tidligere beredskapskoordinator opplyser at kommunen ikke hadde øvelser på over-

ordnet beredskapsplan i hans tid som beredskapskoordinator, i perioden 2009-2012. 

Nåværende beredskapskoordinator sier at de enkelte etatene holder egne øvelser, 

mens brannvesenet har øvelser som involverer politiet, eventuelt helse- og sosialetaten 

og bedrifter i kommunen. Hå kommune har ikke planer for øvelser utover dette.  

 

De vi har intervjuet framhever at kommunen har opplevd hendelser som har satt be-

redskapsapparatet på prøve. Det ferskeste eksemplet er fra vinterstormen i desember 

2012. Helse- og sosialetaten fikk bistand fra Røde kors med å flytte flere av de hjemme-

boende til sykehjemmet da varselet om ekstremvær kom. De hjemmeboende som 

trengte det fikk mat og medisiner for flere dager. Kommunen oppfordret de ansatte på 

institusjonene til å overnatte på jobb, de som gjorde det fikk betalt for passiv nattevakt. 

                                                      
11 Forskrift til sivilbeskyttelsesloven §§ 7 og 8. 
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Skoler og barnehager var for det meste stengt. Brøytemannskapene jobbet kontinuerlig 

for å holde veiene åpne. Toget fra Oslo stod fast med 150 passasjerer og var en periode 

uten strøm. Det ble likevel ikke behov for evakuering fra toget. Kommunen har også 

opplevd situasjoner der psykososialt team har vært involvert i oppfølgingsarbeid, som 

Grønlandsulykken i 2010, der tre mennesker omkom. 

 

Informantene våre hevder at kommunen håndterte disse situasjonene bra, men de er 

ikke evaluert skriftlig. 

 

Under punktet ajourhold, evaluering og beredskapsøvelser står det at kommunen skal 

evaluere hendelsesforløpet etter krisehendelser så snart som mulig etter at de er avslut-

tet. Evalueringen skal utformes skriftlig og hvis det er vesentlige avvik fra kommunens 

beredskapsplaner skal disse planene evalueres og revideres. 

 

Helse- og sosialsjefen opplyser at det har vært holdt brannøvelse i samarbeid med Hå 

brannvesen med evakuering av samtlige avdelinger, unntatt sykehjemmet. Etaten har 

ikke deltatt i større beredskapsøvelser. Helse- og sosialsjefen sier at de viktigste aktø-

rene får trening gjennom hendelsene som skjer med jevne mellomrom. De fleste legene 

er i tillegg godt trent i akuttmedisin gjennom arbeid på legevakten, hevdes det.  

 

I opplærings- og kulturetaten har man systematisk brannøvelser ved hver virksomhet. 

Dette er ikke en del av den overordnede beredskapsplanen, men et ledd i den ordinære 

brannberedskapen. 

 

I teknisk etat er det i hovedsak brannvesenet som øver. Én gang i måneden har de 

øvelse på brann, én gang i året er det samordnet øvelse med politi og helsevesen. 

Brannvesenet har også øvelser med interkommunalt utvalg for akutt forurensing. Det 

er også øvelser i havna, andre øvelser har man i liten grad. 

 

På spørsmål om hvordan Hå kommune sørger for å ha tilstrekkelig kompetanse i be-

redskap og beredskapsarbeid svarer personalsjefen at kommunen har en rullerende 

opplæringsplan hvor etatene prioriterer viktige og nødvendige opplæringsformål. Be-

redskap ble ikke prioritert i 2013.  

 

Etatssjefene vi snakket med sier at de har hatt medarbeiderne på kurs med ulike tema 

knyttet til beredskap. I teknisk etat har medarbeiderne vært på kurs med tema som 

ROS-analyse og akutt forurensing. I helse- og sosialetaten har man blant annet satset 

på kompetanseheving gjennom spesialisering av legene. 

 

I intervjuene spurte vi om øvelsene evalueres, og eventuelt hvordan de evalueres. Vi 

får opplyst at øvelsene i etatene evalueres muntlig dersom de evalueres. De nevnte 

hendelsene i kommunen har vært evaluert muntlig. Fylkesmannen har imidlertid fått 

en skriftlig redegjørelse for håndteringen av stormen i desember 2012. 
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Undersøkelsen viser at kommunen ikke har deltatt i beredskapsøvelser siden 2007, 

verken initiert av kommunen selv, eller i samarbeid med andre. Dette er i strid med 

forskriften. Selv om kommunen har opplevd flere beredskapssituasjoner de siste årene, 

vil revisjonen understreke at forskriftskravet er at beredskapsorganisasjonen jevnlig 

skal settes på prøve. I en akuttsituasjon er det viktig med klarhet i rolle- og ansvarsfor-

hold og at riktige tiltak iverksettes. Øvelser bidrar til dette. 

 

Evaluering av krisehåndteringen i Hå kommune har så langt skjedd muntlig. Mang-

lende skriftliggjøring er ikke bare i strid med forskriften, men gjør det også vanskelig å 

gjøre nødvendige endringer i ROS-analysen og beredskapsplanene som følge av evalu-

eringen.  

 
Vi anbefaler kommunen å følge lovens krav om jevnlige beredskapsøvelser, og sørge 

for skriftlige evalueringer i etterkant.  

 

Kommunen bør også sikre skriftlige evalueringer i etterkant av hendelser som setter 

beredskapsapparatet på prøve. 

 

Etter vår vurdering er det viktig at øvelsene har sitt utspring i overordnet planverk, og 

at erfaringene fra øvelsene evalueres skriftlig. Dette vil bidra til å sikre bedre læring av 

erfaringene fra tidligere øvelser, noe som vil gi mer systematisk kunnskap om kom-

munens utfordringer over tid. Er det eksempelvis de samme utfordringene som gjør 

seg gjeldende ved hver øvelse? Er det samme sårbarhet som registreres, samme feil 

som gjøres, eller oppstår nye utfordringer?  

 

Skriftlige evalueringer og systematisk refleksjon vil også kunne sikre en bedre kobling 

av øvelsene opp mot både ROS-analyser og beredskapsplan. Deltakelse i øvelser er 

kompetansefremmende. Erfaringene fra øvelsene vil også si noe om behovet for en yt-

terligere kompetanseheving i organisasjonen. 

 

Øvelsene vil også kunne gi svar på om det er greit at beredskapsplan samt øvrige sent-

rale beredskapsdokumenter er tilgjengelige på nett, eller om noen opplysninger bør tas 

vekk. 

 

 

Forskriften legger opp til at risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med 

revisjon av kommunedelplaner og ellers ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 

Dette innebærer minimum hvert fjerde år. Beredskapsplanen skal til enhver tid være 
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oppdatert, som et minimum skal den revideres en gang per år. I planen skal det også 

fremgå hvem som har ansvaret for oppdateringen og når planen sist er oppdatert12. 

 

 

Nåværende beredskapsplan er fra 2013 og den overordnede ROSen er fra 2011. Nåvæ-

rende beredskapskoordinator opplyser at han har ansvar for at den overordnete planen 

er oppdatert. Han har en årlig gjennomgang for å sørge for dette, og oppdaterer den i 

tillegg når det er endringer i organisasjonen. Etatene sørger for oppdateringer av tele-

fonnumrene i sine egne beredskapsplaner. Sentralbordet skal sørge for at telefonnum-

rene som ligger på interne og eksterne nettsider er korrekte.  

 

Når beredskapskoordinatoren har den årlige gjennomgangen går han også over og ko-

ordinerer ROS-analysene. Det innebærer blant annet å vurdere om de fortsatt er aktuel-

le og eventuelt legge til nye.  

 

Noen av de underliggende beredskapsplanene i etat for teknisk og næring er ikke 

oppdatert siden 2009. Etatssjefen sier at brannordningen er basert på forhold som fol-

ketall og utrykningstid til sykehjem og lignende. Slike forhold endrer seg sakte og utlø-

ser ikke behov for hyppige revideringer av planverket. Vann- og avløpsnettet bygges 

ut og oppgraderes stadig, her er det et behov for å oppdatere planverket. Etatssjefen 

har delegert arbeidet med oppdateringer til avdelingslederne. 

 

 

Nåværende beredskapsplan har virket i mindre enn ett år og har ikke vært gjennom 

noen større revisjon. Kommunen har rutiner for å gjennomgå og oppdatere telefon-

numrene i beredskapsplanene, beredskapsplaner og ROS-analyser, dette anses derfor å 

være ivaretatt. Planen mangler dato for oppdatering, noe den skal ha ifølge forskriften. 

 

                                                      
12 Forskrift til sivilbeskyttelsesloven § 6. 
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I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det 

gjennomføres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, 

produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens be-

stemmelser er nærmere utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. 

 

Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i 

privat sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 

 

Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbei-

det er gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på 

www.rogaland-revisjon.no. 

 

Denne rapporten er utarbeidet av forvaltningsrevisor Torbjørn Berglann, Trøndelag forskning og utvik-

ling, i samråd med senior forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg og revisjonsdirektør Cicel Aaarrestad. 

 

 
Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkel-

sene. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området, f.eks lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt: 

 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt:  

§ 2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vur-

dere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kom-

munen Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret. Analysen skal som et mi-

nimum omfatte: 

a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 

b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. 

c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 

d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. 

e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å 

gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 

f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- 

og sårbarhetsanalysen. Der det avdekkes behov for videre detaljanalyser skal kommunen foreta ytterligere analy-

ser eller oppfordre andre relevante aktører til å gjennomføre disse. Kommunen skal stimulere relevante aktører til 

å iverksette forebyggende og skadebegrensende tiltak. 

 

§ 3. Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid 

       På bakgrunn av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal kommunen: 

a) utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og bered-

skapsarbeidet. 

b) vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 

byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 

§ 4. Beredskapsplan 

Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den helhetli-

ge risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens overordnede bered-

skapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den skal også være samordnet 

med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner. 

Beredskapsplanen skal som et minimum inneholde: 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html
http://www.nkrf.no/
http://www.rogaland-revisjon.no/kip/Revisjon.nsf/Attachments/3B614C019F6AF799C125739B0046C033/$FILE/NKRF+RSK+001+Standard+for+FR+(2005).doc
http://www.rogaland-revisjon.no/
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a) en plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør kommunens kriseledelse og 

deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å bestemme at kriseledelsen skal sam-

les. 

b) en varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Kommunen skal informere 

alle som står på varslingslisten om deres rolle i krisehåndteringen. 

c) En ressursoversikt som skal innholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til rådighet og 

hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser. Kommunen bør på forhånd 

inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser. 

d) evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. 

e) plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte. 

Beredskapsplanen kan utarbeides som en handlingsdel til kommunedelplanen i henhold til plan- og bygningsloven. 

 

§ 5. Samarbeid mellom kommuner 

Der det er hensiktsmessig bør det etableres samarbeid mellom kommuner om lokale og regionale løsninger av fo-

rebyggende og beredskapsmessige oppgaver, med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede ressurser. Hver 

kommune skal ha en egen beredskapsplan og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i henhold til forskriften. 

§ 6. Oppdatering/revisjon 

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 

71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, og for øvrig ved end-

ringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 

Kommunens beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum revideres en gang pr. år. Av 

planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for oppdatering av planen og når planen sist er oppdatert. 

§ 7. Øvelser og opplæring 

Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra kommunens helhet-

lige risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen skal øve sammen med andre kommuner og relevante aktører der 

valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig. 

Kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndte-

ring har tilstrekkelige kvalifikasjoner. 

§ 8. Evaluering etter øvelser og uønskede hendelser 

Kommunen skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. Der evalueringen gir grunnlag 

for det skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner. 

§ 9. Dokumentasjon 

       Kommunen skal kunne dokumentere skriftlig at forskriftens krav er oppfylt. 

 
I denne undersøkelsen har vi intervjuet nøkkelpersonell i beredskapssammenheng: 

- Personalsjef/tidligere beredskapskoordinator  

- Næringssjef/nåværende beredskapskoordinator  

- Etatssjef for helse og sosial 

- Etatssjef for opplæring og kultur 

- Etatssjef for teknisk 

- Fylkesberedskapssjefen 

- Telefonsamtale med representant fra DSB 

Vi har også gått gjennom de underliggende beredskapsplanene med mer:  

1. Hovedlinjer for beredskap (2013) 

- Vedlegg A – Logg for den kommunale kriseledelsen 

- Vedlegg B – Hendelses- og aktivitetslogg 

- Vedlegg C – Oversikt over ROS-analyser 

- Vedlegg D – Kommunikasjonsgruppe utvidet 

- Vedlegg E – Oversikt over transportressurser – innkvartering og pårørendesenter 

- Vedlegg F – Krav til evakueringsplan 

2. Plan for helsemessig og sosial beredskap (2005. Revidert 2009 og 2011) 

3. Plan for psykososiale tiltak ved kriser og  katastrofar (2005. Ajourført  2008, 2009, 2010 og 2011) 

4. ROS-rapport helse og sosial (2005. Revidert 2009 og 2011) 
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5. Smittevernplan (2006. Revidert 2011) 

6. Brannordning for Hå kommune (2009) 

7. Beredskapsplan for Jæren E-verk (Oppdatert 2012) 

8. Beredskapsplan for akutt forurensing i Hå (Revidert 2009)  

9. Beredskapsplan for vann og avløp (2002. Revidert 2006, 2007 og 2009) 

10. Sirevåg havn: Sikkerhetsplaner og program for opplæring og øvelser (unntatt offentlighet) 
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