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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og fyl-

keskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (Kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelovens § 77 nr. 4: "….. Kontrollutvalget skal 

(videre) påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar 

med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk vurdering av 

økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."  

 

Formål og problemstillinger ble vedtatt på møtet i Ås kommunes kontrollutvalg 15.12.2015.  

Revisjonen takker for godt samarbeid med Ås kommune under prosjektgjennomføringen. 

1.2 Sammendrag 

Prosjektets formål har vært å vurdere om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid 

i samsvar med gjeldende lovverk. Undersøkelsen har fokus på fire problemstillinger: 

organiseringen av beredskapsarbeidet, etterlevelse av kravene til kommunal beredskapsplikt, 

hvordan beredskap er ivaretatt i kommunens plandokumenter og om kommunen sikrer god og 

oppdatert informasjon om krisehåndtering til innbyggerne. 

 

Organisering 

Kommunens organisasjon under kriser avviker lite fra den som ellers gjelder. Dette sikrer at 

ansvaret for beredskap er likt under forberedelser og kriser, at kriser løses på lavest mulig 

nivå og at organisasjonen er mest mulig lik. Kommunen har ikke et eget budsjett for 

beredskapsarbeid, men setter av de midler som er nødvendig for å ivareta øvelser og kursing.  

Stillingen som beredskapskoordinator er plassert i stab under oppvekst og kultur, og utgjør 20 

% av en full stilling. Et forslag om å ansette en egen beredskapskoordinator har vært drøftet 

internt, men er så langt ikke etterkommet.  

 

Etterlevelse av beredskapsforskiften 

Kommunens helhetlige Ros-analyse er fra juni 2015. Den identifiserer i alt 42 hendelser, 

hvorav 9 er analysert. Samlet mener revisjonen at Ros-analysen tilfredsstiller de vesentligste 

kravene i forskriften. Analysen inneholder en rekke tiltak som skal ligge til grunn for det 

videre beredskapsarbeidet i kommunen. Kommunen har ingen samlet status for hvordan disse 

tiltakene er fulgt opp. En mer strukturert oppfølging kunne gitt et bedre grunnlag for 

beredskapsarbeidet i ulike deler av organisasjonen. 

 

Kommunens kriseledelsesplan ble vedtatt av kommunestyret i 2007, men er revidert flere 

ganger.  Manglende dateringer gjør at det er uklart hvor oppdatert deler av planen egentlig er. 

Kommunen planlegger å utarbeide en ny beredskapsplan høsten 2016. Den overordnete 

beredskapsplanen skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. 

Kommunen har imidlertid ikke utviklet beredskapsplaner som tar utgangspunkt i den 
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overordnete beredskapsplanen. Kommunen har beredskapsplaner for helse- og 

omsorgstjenestene og for vannforsyning og avløp som er forankret i lovverk spesielt for disse 

tjenestene, men som ikke er utviklet på bakgrunn av sivilbeskyttelsesloven med forskrift.   

Rapporten peker på at beredskapsplaner, så langt det er hensiktsmessig, også bør omfatte 

driftsmessige konsekvenser som må håndteres slik at tjenesteproduksjonen kan videreføres 

etter en hendelse.  

 

Kommunen bruker begreper som krig, krigssituasjon, overgang fra fred til krig og 

krigsscenario i enkelte planer. Revisjonen mener disse begrepene er lite avklarende. Begrepet 

terror brukes også i flere sammenhenger. Revisjonen mener kommunen bør være noe mer 

kritisk i begrepsbruken og fokusere mer på selve hendelsen og håndteringen av den, fremfor 

om motivet er terror eller ikke. Planen for helse- og sosialetaten, som er en samling av planer, 

er dessuten unntatt offentlighet. Dels er det uklart hvilke deler av denne planen det er som 

ikke er offentlig. Dernest bør planen merkes med riktig beskyttelsesgrad og henvisning til 

korrekt hjemmel. Revisjonen mener at det også vurderes om graderingen kan unngås.  

 

Kommunale plandokumenter 

Arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven følger en omfattende prosess som etter 

revisjonens vurdering tar hensyn til beredskapsmessige forhold av betydning. Både 

kommuneplan og handlingsprogram følger opp målsettinger og tiltak innenfor området 

beredskap. 

Kommunen stiller få krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas ved enhetene. Dette 

gjelder spørsmål som hvorvidt alle enheter skal ha beredskapsplaner, om de skal koordineres 

pr. kommunalområde, krav til hva planene evt. skal omfatte, Ros-analyser, øvelser og 

ajourhold. Revisjonen mener at kommunen på overordnet nivå burde si noe om hvordan den 

skal ivareta beredskapsarbeidet, hvilken planstruktur kommunen skal ha og hvilke krav som 

settes. Dette bør gjenspeiles i overordnet beredskapsplan som skal samordne og integrere 

kommunens beredskapsplaner. Hvilke planer kommunen konkret skal ha og på hvilket nivå, 

er en vurdering kommunen må gjøre ut fra hvordan den ønsker å styre dette. 

Informasjon 

Kommunen har en informasjonsstrategi som er utgitt som en del av kriseledelsesplanen. 

Planen dekker de fleste områder som er anbefalt. Særskilte informasjonsbehov og 

kommunikasjonsutfordringer som er fremkommet gjennom Ros-analysen, er ikke synliggjort 

spesielt. 

 

Informasjon og kommunikasjon er et sentralt og krevende område under kriser som det neppe 

kan legges for stor vekt på. Erfaringer fra større kriser viser at informasjonsarbeidet må styres 

for at kriseledelsen skal kunne fungere slik det er tenkt. Rådmannen understreker at 

kommunen ved beredskapsøvelser legger vekt på at øvelsen skal inneholde momenter som 

utfordrer kommunen på informasjons- og kommunikasjonsområdet. 

 

Informasjonsstrategien dekker mye av de områder som veiledere og annet sier bør være 
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dekket. I så måte er det lagt til rette for at kommunen skal kunne ivareta sitt 

informasjonsansvar til innbyggerne. Profesjonalitet i denne rollen utvikles gjennom øvelser. 

Revisjonen mener derfor at kommunen fortsatt må sikre at informasjonsarbeidet øves og 

vektlegges i de krisehåndteringsøvelser som kommunen gjennomfører. 

1.3 Konklusjon 

Revisjonens hovedkonklusjon er at det gjøres et godt beredskapsarbeid på overordnet nivå i 

kommunen. Revisjonen har få innvendinger til organisering, tilgjengelighet av økonomiske 

ressurser, Ros-analysen og plan for Ås kommunes kriseledelse. Arealplanen, kommuneplanen 

og handlingsprogrammet tar hensyn til beredskapsmessige forhold av betydning. Samtidig er 

det en del forhold som kommunen bør ta tak i: 

 Ås kommune gir få føringer for hvordan beredskapsarbeidet i kommunen skal ivaretas. 

Revisjonen mener at hovedgrepet nå bør være å stille krav til hvordan dette arbeidet skal 

ivaretas i etater og enheter.  

 Kommunen har ikke utviklet beredskapsplaner som tar utgangspunkt i den overordnete 

beredskapsplanen. 

 Kommunen har ingen oversikt eller samlet status for hvilke av tiltakene i Ros-analysen 

som er avvist, hvilke som skal følges opp og hva status for oppfølgingen er. I følge 

beredskapskoordinator jobbes det med flere av tiltakene ved enhetene.  

 Kapasiteten sentralt i kommunen til å koordinere beredskapsarbeidet, er liten. Det bør 

vurderes om denne skal økes. Vurderingen bør også innbefatte hvor 

beredskapskoordinatoren bør være plassert. 

 Kommunen bør være noe mer kritisk til å bruke begreper som terror, krig, krigsscenario 

etc. ifm. med hendelser og planer, og fokusere mer på selve hendelsen og håndteringen av 

den. Det bør vurderes om gradering av helseberedskapsplanene kan unngås. 

1.4 Anbefalinger 

Revisjonen anbefaler at Ås kommune vurderer følgende tiltak: 

 

 Stille krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas i kommunen. 

 Sørge for at beredskapsplaner for etater og enheter oppdateres og utvikles med bakgrunn i 

Ros-analysen og den overordnete beredskapsplanen. 

 Gi prioritet til de beredskapstiltak som skal gjennomføres og følge opp status for 

gjennomføringen. 

 Vurdere om kapasiteten til å koordinere beredskapsarbeidet i kommunen bør styrkes. 

 Foreta en kritisk gjennomgang av bruken av begrepene terror og krig i kommunens planer, 

samt revurdere graderingen av helseberedskapsplanene. 

 
 
 

Steinar  Neby (sign)     Bjørn Tore Nedregård (sign) 

revisjonssjef      prosjektleder  
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2 Prosjektbeskrivelse 

2.1 Formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende formål og problemstillinger for prosjektet: 

 

Formål: 

"Undersøke om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende 

lovverk." 

 

Problemstillinger: 

 

"1. Er kommunens organisering av det kommunale beredskapsarbeidet tydelig og 

hensiktsmessig? 

 Formulering av ansvar, myndighet og roller. 

 Budsjettet for dette arbeidet. 

 

2. Etterlever kommunen kravene til kommunal beredskapsplikt i forskrift om kommunal 

beredskapsplikt? 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 Overordnet beredskapsplan. 

 Beredskapsplaner i de ulike tjenesteområdene. 

 Samarbeid med andre kommuner og bedrifter etc. 

 Øvelser og opplæring. 

 Evaluering av øvelser og uønskede hendelser. 

 Skriftlig dokumentasjon på etterlevelse av forskriften. 

 

3. Hvordan er beredskap ivaretatt i kommunens plandokumenter? 

 Arealplanleggingen. 

 Handlingsprogram og økonomiprogram 

 Andre plandokumenter.  

 

4. Sikrer kommunen god og oppdatert informasjon om krisehåndtering til kommunens 

innbyggere? 

 Formidling om krisehåndtering til innbyggerne? 

 Ansvaret for formidling." 

 

I møteprotokollen fra 15.12.2015 er det tatt inn en føring fra kontrollutvalget om å  se 

nærmere på beredskapen innen skole og beredskapen bl.a. i forhold til naturulykker og terror. 

2.2 Presiseringer og avgrensninger 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) med tilhørende forskrift om kommunal beredskapsplikt, setter krav til 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Samfunnssikkerhet og beredskap – Ås kommune 

 

7 

kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (Ros-analyse) og til den overordnede 

beredskapsplanen som skal utarbeides på bakgrunn av Ros-analysen. Problemstilling nr. 2 

vedrører etterlevelse av kravene i forskriften. Krav som gjelder befolkningsvarsling og 

kommunikasjon er omhandlet under problemstilling nr. 4.  

2.3 Definisjoner 

I veilederen til forskrift om kommunal beredskapsplikt, viser Direktoratet for sivilt 

beredskap(DSB) til følgende definisjoner for noen av de sentrale begrepene som benyttes i 

forskriften og veilederen
1
: 

 

Samfunnssikkerhet 

Samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse 

og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. Samfunnssikkerhetsbegrepet 

brukes bredt og dekker sikkerhet innenfor hele spekteret av utfordringer, fra begrensede 

hendelser via større krisesituasjoner som representerer omfattende fare for liv, helse, miljø og 

materielle verdier, til sikkerhetsutfordringer som truer nasjonens selvstendighet eller 

eksistens. 

 

Beredskap 

Planlegging og forberedelse av tiltak for å begrense eller håndtere kriser eller andre hendelser 

på best mulig måte. 

 

Beredskapsarbeid 

Kommunens samlede arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Krise 

En hendelse som har potensial til å true viktige verdier og svekke en organisasjons evne til å 

utføre viktige funksjoner. En krise kan være en tilstand som kjennetegnes av at 

samfunnssikkerheten eller andre viktige verdier er truet, og at håndteringen utfordrer eller 

overskrider kapasiteten og/eller kompetansen til den organisasjonsenheten som i 

utgangspunktet har ansvaret for denne. 

 

Uønskede hendelser 

Hendelser som avviker fra det normale, og som har medført eller kan medføre tap av liv eller 

skade på helse, miljø og materielle verdier. 

 

Skadeforebyggende tiltak 

Tiltak som settes inn mot årsakene til at uønskede hendelser oppstår og dermed reduserer 

sannsynligheten for at disse inntreffer. Dette forutsetter at risiko- og sårbarhetsområder 

kartlegges, analyseres og blir utgangspunkt for planverk og eventuelle tiltak. Å kartlegge 

skredfare for å unngå boligbygging er et typisk eksempel på et skadeforebyggende tiltak. 

                                                           
1
 Direktoratet for sivilt beredskap – veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, februar 2012. 

Veiledningen gir ytterligere henvisninger til de definisjoner som er nevnt . 
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Dersom det allerede er utbygd i et rasfarlig område, handler det skadeforebyggende tiltaket 

for eksempel om å sette opp fysiske installasjoner for å hindre at skred utløses. 

 

Skadebegrensende tiltak 

Tiltak som settes inn mot konsekvensene av uønskede hendelser og som dermed minsker 

skadevirkningen av disse. Et eksempel på skadebegrensende tiltak er bygging av flomvoller 

som vern ved en mulig flom. 

 

Informasjonsberedskap 

Den evnen virksomheter har til raskt å etablere systemer for å varsle, strukturere og utføre 

arbeidet med kommunikasjon og informasjon i en krisesituasjon. Ansvar, roller og rutiner for 

dette fremgår av virksomhetens informasjonsberedskapsplan/krisekommunikasjonsplan som 

er en del av virksomhetens totale beredskapsplanverk. 

 

Krisekommunikasjon  

Når kriser oppstår, handler krisekommunikasjon om å formidle viktige og presise budskap på 

en mest mulig effektiv måte, under stort tidspress. Kommunikasjonen skal begrense 

usikkerhet om ansvarsforhold, klargjøre hva virksomheten gjør for å løse problemet og 

redusere krisens omfang, samt formidle hvordan rammede kan få hjelp og støtte. 

Krisekommunikasjon er altså en organisasjons kommunikasjon med medier, 

samarbeidsparter, egne ansatte og befolkningen i alvorlige situasjoner og kriser. 

 

Terror 

Begrepet "terror" benyttes flere ganger i planverket til kommunen. Lov av 20. mars 1998 nr. 

10 om forebyggende sikkerhetstjeneste § 3.5, definerer terror slik: 

"Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et 

forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet forøvrig for å 

oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål." 
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2.4 Informasjon om revidert enhet 

Ås har 18 992 innbyggere (1.1.2016). Befolkningsvekst i 2015 var 2,6 % (landsgjennomsnitt 

0,9 %).  

 

 
 

 

I rådmannens ledergruppe sitter åtte personer: rådmannen, tre etatssjefer, økonomisjef, orga-

nisasjons- og personalsjef, service- og kommunikasjonssjef og plan- og utviklingssjef. 

Beredskapskoordinatoren er plassert i firkanten "stab" under oppvekst og kultur. 

2.5 Metode generelt 

Kommunelovens § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold 

til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området. Styret i Norges 

Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt at RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 

(1.2.2011), definerer hvilke krav som settes til god kommunal revisjonsskikk i forvalt-

ningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon følger denne standarden. Noen utdrag fra RSK 001: 

 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller stan-

darder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjons-

kriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området." 

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 

validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 

måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 
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revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): "Utføring av forvaltningsrevisjon 

skal kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet 

for verifisering av fakta. Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.6 Metode i dette prosjektet 

Prosjektets metode har i hovedsak vært dokumentanalyse og intervju. Vi har gjennomgått 

styringsdokumenter, risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner og prosedyrer. Det er 

gjennomført intervjuer ved en ungdomsskole og et sykehjem, med plan- og utviklingssjefen, 

service- og kommunikasjonssjefen og beredskapskoordinatoren.  

 

Det er utledet revisjonskriterier for hver problemstilling. Kriteriene er lagt til grunn for 

datainnsamlingen og revisjonens vurderinger og konklusjoner. Rapporten har vært til intern 

kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS, faktaverifisering hos kommunen og deretter til 

høring hos rådmannen. Rådmannens høringsuttalelse er vedlagt rapporten.  

 

Datainnsamlingen er foretatt i mai og juni 2016. 

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  

Dato: Aktivitet: 

28.4.2016 Oppstartsmøte avholdt med kommunens beredskapskoordinator 

(kontaktperson).  

6.6.2016 Møte med beredskapskoordinator. 

15.6.2016 Møte med plan- og utviklingssjef. 

22.6.2016 Møte med service og kommunikasjonssjef. 

29.6.2016 Møte med rektor Nordbytun ungdomsskole. 

4.7.2016 Møte med enhetsleder og driftssjef, Moer sykehjem. 

4.8.2016 Kvalitetssikring av utkast til rapport med beredskapskoordinator. 

12.8.2016 Utkast til fullstendig rapport sendt til kommunen ved 

beredskapskoordinator for verifisering. 

8.9.2016. Verifiseringsmøte gjennomført med rådmannen og beredskapskoordinator. 

9.9.2016 Revisjonsrapport sendt til rådmannen for høring. 

14.9.2016 Revisjonsrapport sendt til Ås kommunes kontrollutvalg via Follo 

interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS). 
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3 Organisering av beredskapsarbeidet 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

Organiseringen av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet er basert på prinsippene om 

ansvar, nærhet, likhet og samvirke. Prinsippene ble introdusert i St.meld. nr. 17 (2001 – 2002) 

og St.m. nr.29, (2011-2012). 

 

Ansvarsprinsippet betyr at den myndighet, virksomhet eller etat, som til daglig har ansvaret 

for et område, også har ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for den utøvende 

tjeneste ved kriser og katastrofer. Ansvaret omfatter også å planlegge hvordan funksjoner skal 

kunne opprettholdes og videreføres dersom det inntreffer en ekstraordinær hendelse. 

 

Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man opererer med under kriser skal være mest 

mulig lik den organisasjon man har til daglig.  Ansvarsforholdene internt i 

virksomheter/organisasjoner og mellom virksomheter/organisasjoner skal ikke endres i 

forbindelse med krisehåndtering. 

 

Nærhetsprinsippet innebærer at kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå. Den som har 

størst nærhet til krisen, vil vanligvis være den som har best forutsetninger for å forstå 

situasjonen og dermed er best egnet til å håndtere den.  

 

Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig 

ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet 

med forebygging, beredskap og krisehåndtering. For å sikre best mulig utnyttelse av ressurser, 

er det et stort behov for samarbeid på tvers av ansvarsområder.  

 

Lov og regelverk gir ingen føringer om hvordan budsjettrutinene skal understøtte 

beredskapsarbeidet i kommunen.  Samtidig er det en rekke krav til dette arbeidet som krever 

både økonomiske ressurser og tidsbruk. Budsjettet må derfor være tilstrekkelig til at 

kommunen kan etterkomme kravene gitt i lov og forskrift. 

 

Revisjonskriterier: 

 Den som har ansvar til daglig ved enheten, bør også ha ansvar for beredskapsarbeidet 

ved enheten. 

 Organisasjonen bør være lik til daglig og under kriser. 

 Kriser bør løses på lavest mulig nivå. 

Problemstilling nr. 1: 

Er kommunens organisering av det kommunale beredskapsarbeidet tydelig og 

hensiktsmessig? 

 Formulering av ansvar, myndighet og roller. 

 Budsjettet for dette arbeidet. 
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 Ansvarshavende har et selvstendig ansvar for samvirke med relevante aktører i 

beredskapsarbeidet. 

 Budsjettsituasjonen for området beredskap må være tilstrekkelig til at kommunen kan 

etterkomme kravene til samfunnssikkerhet og beredskap gitt i lov og regelverk. 

3.2  Faktabeskrivelse 

Ås kommune har en "plan for Ås kommunes kriseledelse" (overordnet beredskapsplan). 

Kriseledelsen skal koordinere og lede den kommunale aktiviteten når en krise oppstår. Planen 

tar utgangspunkt i de anbefalte prinsippene for organisering av beredskapsarbeidet. Disse er 

styrende for hvordan kommunen skal forebygge og håndtere krisen. 

 

Kriseleder er den som har det kommunale ansvaret for å håndtere krisen. Det vil si at en 

enhetsleder er kriseleder på sitt nivå dersom dette er tilstrekkelig. Ved en større hendelse vil 

kommunens øverste kriseledelse bli innkalt. Denne ledes av rådmannen, mens ordfører er 

kommunens talsperson. Forøvrig deltar etatsjefer, plan- og utviklingssjef, service- og 

kommunikasjonssjef, kommunelegen, varaordfører og evt. andre fagpersoner etter behov. 

 

Kriseledelsens oppgave er i følge overordnet beredskapsplan å: 

 Avklare ansvarsforholdet til politi/lensmann.  

 Skaffe oversikt over hendelsen og hvilke konsekvenser den gir. 

 Varsle fylkesmannen ved kriser som omfatter områder utenfor kommunens grenser. 

 Benytte eksisterende kommandolinjer i størst mulig grad. 

 Holde løpende kontakt med lensmann/politi, lokal redningssentral (LRS) og 

Fylkesmann. 

 Kalle inn nødvendig personell. 

 Iverksette gjeldende beredskapsplaner.   

 Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige 

kommunale ressurser. 

 Avgi periodisk rapport til fylkesmannen.  

 

Kriseledelsen skal ikke delta på skadestedet. 

 

Det følger av den overordnete planen at etatssjefene er ansvarlige for at prinsippene for 

organisering etterleves i egen organisasjon.  

 

Kommunen har et kriseteam som har ansvar for å gi hjelp ved brå død eller andre akutte kriser 

når det er behov for ekstra bistand. Kommunens beredskapsråd er et samarbeidsorgan mellom 

kommuneledelsen og eksterne institusjoner (politi, sivilforsvar, brann, røde kors, universitetet 

og heimevernet). Rådet møtes årlig. 

 

Slik beredskapsarbeidet er organisert, er det lagt opp til å følge de normale styringslinjene 

både under kriser og normal drift. Det gjøres ingen justeringer i kommunens organisasjon på 

etats- og enhetsnivå. 
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I krisesituasjoner i fredstid har rådmannen fullmakter til å disponere midler fra kommunens 

budsjett og omdisponere personell m.m. (Kommunestyret vedtak i k-sak 69/04 om Ås 

kommunes reglement) 

 

Kommunen har ikke et eget budsjett for området beredskap. Rådmannen har gitt føringer til 

kommunalsjefene om at midler skal holdes av til beredskapsformål. Etter hva revisjonen får 

opplyst, gjennomføres planarbeid, Ros-analyser, øvelser og kursing uten at økonomi oppleves 

som en begrensning. Tilbakemeldinger tyder imidlertid på at tilstrekkelig tid kan være en 

faktor med betydning for beredskapsarbeidet. Prioritering av primæroppdraget kan medføre at 

beredskapsarbeid kan bli nedprioritert.  

 

Kommunens beredskapskoordinator har beredskap som et delansvar stipulert til 20 % av sin 

stilling. De resterende 80 % av stillingen er disponert til ansvaret som SLT-koordinator. 

Funksjonen som beredskapskoordinator er et tilleggsansvar som stillingsinnehaveren har og 

ikke en funksjon som tilhører SLT-stillingen. Gjeldende Ros-analyse anbefalte som et 

generelt tiltak at Ås kommune bør vurdere å ansette en egen beredskapskoordinator. 

3.3 Vurderinger 

Kommunen har en beredskapsorganisasjon som er basert på prinsippene om ansvar, nærhet, 

likhet og samvirke. Revisjonen har ikke mottatt innspill som underbygger at 

budsjettsituasjonen er en utfordring for beredskapsarbeidet. Kommunen setter av de ressurser 

som er nødvendig for å ivareta øvelser og kursing.  

Forslaget om å ansette en egen beredskapskoordinator har vært drøftet internt, men er så langt 

ikke etterkommet. Forslaget vil kunne gi økt kapasitet til oppfølging og koordinering av 

beredskapsarbeidet, noe det også er behov for. Revisjonen har forståelse for at en prioritering 

av dette området vil måtte gå på bekostning av et annet felt. Samtidig er beredskap et område 

med økende viktighet som kommunen ikke kommer unna. En avsatt ressurs på 20 % av en 

stilling som skal ivareta koordineringsansvaret for dette arbeidet, er ikke mye. Rådmannen 

bør derfor vurdere om kommunen bør øke sin kapasitet til å lede beredskapsarbeidet i 

kommunen. 

Revisjonen ser ingen åpenbar grunn til at koordineringsressursen bør være plassert under 

oppvekst og kultur. Den overordnete beredskapsplanen gir kommunalsjefene et hovedansvar 

for å følge opp planarbeidet i egen etat. Beredskapskoordinator har ikke oversikt over hvordan 

kommunalsjefene ivaretar dette ansvaret.  En vurdering av å øke kapasiteten bør derfor også 

omfatte organiseringen. Samfunnssikkerhet og beredskap er et område som berører hele 

kommunens organisasjon og som det derfor kan være naturlig at rådmannen har et grep om. 

En plassering av denne ressursen i rådmannens stab vil kunne bidra til å styrke rådmannens 

oppfølging av beredskapsområdet. 
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4 Etterlevelse av lovkrav 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen å utarbeide en helhetlig  

Ros-analyse som skal kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede 

hendelser som kan inntreffe og hvordan disse kan påvirke kommunen. Med utgangspunkt i 

Ros-analysen skal kommunen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Ved behov skal 

kommunen foreta ytterligere Ros-analyser.  

 

Beredskapsforskriften stiller en rekke konkrete krav til hva både Ros-analysen og 

beredskapsplanen skal omhandle. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gitt ut 

egne veiledere for å bidra til en felles forståelse av bestemmelsene og hvordan kommunen kan 

oppfylle kravene. 

 

Revisjonskriterier: 

a) Ros-analysen skal som et minimum omfatte: 

 Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 

 Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for 

kommunen. 

 Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 

 Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk 

infrastruktur. 

 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. 

 Behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

b) Som et minimum skal den overordnede beredskapsplanen inneholde: 

 Plan for kommunens kriseledelse. 

 Varslingslister. 

 Ressursoversikt. 

Problemstilling nr 2: 

Etterlever kommunen kravene til kommunal beredskapsplikt i forskrift om 

kommunal beredskapsplikt? 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

• Overordnet beredskapsplan. 

• Beredskapsplaner i de ulike tjenesteområdene. 

• Samarbeid med andre kommuner og bedrifter etc. 

• Øvelser og opplæring. 

• Evaluering av øvelser og uønskede hendelser. 

• Skriftlig dokumentasjon på etterlevelse av forskriften. 
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 Evakueringsplan og plan for befolkningsvarsling. 

Beredskapsplanen skal revideres årlig og øves hvert annet år. Den skal samordne og integrere 

øvrige beredskapsplaner med utgangspunkt i de uønskede hendelsene som er kartlagt i Ros-

analysen. 

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

kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. Kommunen skal dokumentere 

skriftlig at forskriftens krav er oppfylt. 

4.2 Faktabeskrivelse 

 Ros-analyse 4.2.1

Den helhetlige Ros-analysen er datert juni 2015. Analysen peker på at Ås kommune generelt 

er sårbar i forhold til hendelser som følger av transport på jernbane og vei, bortfall av IKT, 

kraftforsyning og pandemier. Kommunens sentrale beliggenhet gjør at det er god og rask 

tilgang på beredskapsressurser. Økt fokus på beredskap de senere årene gjør at kommunen i 

følge Ros-analysen, er bedre forberedt på uønskede hendelser enn tidligere. 

 

I DSBs kommuneundersøkelse for 2015, var Ås kommunes tilbakemelding positiv på bl.a. 

følgende områder
2
: 

 Det er utarbeidet mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.  

 Overordnet plan er utarbeidet med utgangspunkt i helhetlig Ros-analyse. 

 Ros-analysen og overordnet plan er forankret i kommunestyret. 

 Overordnet plan inneholder i stort de elementer den skal. 

 Kommunen er fornøyd med veiledningen fra Fylkesmannen. 

 Skoleskyting inngår i den helhetlige Ros-analysen. 

 

Tilbakemeldingen inneholdt også områder som har et forbedringspotensiale: 

 Ros-analyse er utarbeidet men det er ikke utarbeidet plan for oppfølging av analysen.   

 Ikke alle har fått full opplæring.  

 Den siste gjennomførte øvelsen av den overordnete beredskapsplanen er ikke evaluert. 

 Overordnet beredskapsplan er delvis samordnet med beredskapsplaner for alvorlige 

hendelser ved barnehager, skoler og andre utdanningsinstitusjoner.  

 Scenariet "skoleskyting" er ikke øvet. 

 

Den helhetlige Ros-analysen identifiserte 42 uønskede hendelser, fordelt som naturhendelser, 

store ulykker og tilsiktede hendelser. 9 av disse hendelsene ble analysert med tanke på risiko 

og sårbarhet. For hver hendelse ble konsekvenser for driften og behovet for befolknings-

varsling og evakuering vurdert. Analysen foreslår i alt 44 tiltak som skal redusere risiko som 

knytter seg til de 9 hendelsene som er vurdert i analysen: 

  

                                                           
2
 Direktoratet for sivilt beredskap sin undersøkelse om samfunnssikkerhet i landets kommuner. 
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Hendelse Foreslåtte tiltak (forkortet) 

Ekstremvær.  Utbedre overvannsystemer 

 Rydde traseer for luftspenn.  

Større skogbrann, 

Eldor. 
 Vurdere om planen for befolkningsvarsling er god nok. 

 Varsle via hjemmesidene om bålforbud eller skogbrannfare. 

 Restriksjoner for bruk av ild. 

 Planer for evakuering. 

Kvikkleireskred i 

bolig- og 

næringsområde. 

 Ingen bygging i skredutsatte områder. 

 Geotekniske vurderinger. 

 Revidere reguleringsplaner som omfattes av faresonen. 

 Forbud mot utbygging og restriksjoner på mindre tiltak.  

 Skredsikre bebygde arealer innenfor faresonen.  

 Informere beboere og grunneiere i skredutsatte områder om grunnforholdene.  

 Restriksjoner på endring av bygg og tomt. 

 Innføre/forsterke rutiner for gravemelding i utsatte områder. 

Influensapandemi.  Informasjon om håndhygiene og behov for isolasjon for å unngå smittespredning. 

 God smittevernplan i kommunen som revideres og øves jevnlig. 

 Gode beredskapsplaner i kommunens institusjoner, som revideres og øves jevnlig. 

 Plan for drift med redusert bemanning, som revideres og øves jevnlig. 

 Plan for isolering av syke 

Langvarig bortfall av 

strøm. 
 Oversikt over utsatte personer og en plan for bistand og/eller evakuering ved 

langvarig bortfall av strøm. 

 Ha et godt samarbeid sivilforsvaret og frivillige organisasjoner. 

 Vurdere behov for alternativ sambandsløsning. 

 Kartlegge og vurdere behovet for nødstrøm i kommunen. 

 Langvarig bortfall av strøm bør være utgangs-punkt for en øvelse. 

 Ha oversikt over utsatte personer og en plan for bistand og/eller evakuering ved 

langvarig bortfall av strøm. 

Langvarig bortfall av 

vann. Forurensning 

av vann. 

 Planer og rutiner for VAR evalueres hvert år. 

 Vedlikeholdsplan revideres jevnlig. 

 Sørge for minimal tilgang til høydebassengene. 

Togulykke.  Plan for evakuering. 

 Vurdere dagens varslingssystemer  

 Samordne ROS-analyser og beredskapsplaner med politi og Jernbaneverket. 

 Samøvelser med Jernbaneverket og togselskaper. 

 Utrede behov for et alternativ til undergang på fylkesvei 152 gjennom Ås sentrum. 

Langvarig bortfall av 

IKT. 
 Vurdere innkjøp av satelittelefon for å møte et eventuelt bortfall av IKT. 

 Jevnlig revidere kommunens beredskapsplan for bortfall av IKT 

 Langvarig bortfall av IKT er utgangspunkt for en øvelse. 

 Beredskapsplan for bortfall av IKT ved den enkelte institusjon som øves jevnlig. 

 Holdningsarbeid og kompetanseheving blant ansatte i forhold til 

informasjonssikkerhet. 

 Avtale systematisk vedlikehold av kjølesystem til server. 

 Installere brannslukningssystem i serverrom. 

Tilsiktet alvorlig 

hendelse på skole 

(skyting). 

 Alle skoler, barnehager og institusjoner gjennomfører regelmessige Ros-analyser. 

 Alle skoler, barnehager og institusjoner lager beredskapsplaner som øves jevnlig. 

 Både overordnet kommunal beredskapsplan og lokale beredskapsplaner må 

inneholde en evakueringsplan.  

 Føre tilsyn med alle skoler og barnehager for å påse at Ros-analyser og 

beredskapsplaner er laget. 

 Skoler og barnehager jobber aktivt med anti-mobbing, inkludering og annet 

forebyggende arbeid. 

 Utrede om dagens varslingssystem er godt nok, både lokalt og sentralt. 

 Samarbeid med politiet med lav terskel for å melde bekymring. 

 Kommunens kriseledelse har denne hendelsen som et øvingsscenario. 
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I tillegg ble følgende generelle tiltak foreslått: 

 Gjennomføre flere øvelser på alle nivåer.  

 Bruke de uønskede hendelsene som øvingsscenarioer. 

 Kommunen bør vurdere å ansette en egen beredskapskoordinator. 

 Vurdere om dagens system for befolkningsvarsling er tilstrekkelig. 

 Ta initiativ til videre samarbeid og øvelser med NMBU. 

 Vurdere ytterligere bruk av kartverktøy og geografiske informasjonssystemer 

beredskapssammenheng. Slike verktøy kan gi et bedre grunnlag for å se sammenheng 

mellom ulike risikofaktorer.  

 Både overordnet kommunal beredskapsplan og de lokale beredskapsplanene må 

inneholde evakueringsplan. 

 

I følge beredskapskoordinator jobbes det med flere av tiltakene ved enhetene. Det er 

imidlertid ikke gitt ut et formelt oppdrag om hvordan tiltakene skal følges opp. Kommunen 

har heller ingen samlet status for tiltakene. Det er derfor uklart hvilke tiltak som er avvist, 

hvilke som skal følges opp og hva status for oppfølgingen er. 

 

Ros-analysen anbefaler at atomulykke, industriulykke og omdømmesvikt blir analysert neste 

gang. 

 Overordnet beredskapsplan 4.2.2

4.2.2.1 Kriseledelsesplan 

Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008-2011) er overordnet og koordinerende for 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. Planen ble vedtatt av 

kommunestyret 28.11.2007 og er oppdatert senest 7.5.2013. I følge beredskapskoordinator 

bygger planen dels på forutsetninger som ikke lenger er holdbare, samt at begreper og tekst til 

dels også er feil. De mål som angis må knyttes opp til kommuneplanen. Revisjonen får 

opplyst at planen er under revidering. 

 

Kriseledelsesplanen gir kommunalsjefene et hovedansvar for å videreføre planarbeidet 

innenfor egen etat. Dette innebærer bl.a. å: 

 

 opprettholde normal drift i etaten. 

 delta i kommunens øverste kriseledelse. 

 kjenne til kriseplanen, og sørge for at egne ansatte også er kjent med planen. 

 utarbeide Ros-analyser for egen etat og sørge for at nødvendige tiltak blir iverksatt når 

analysene avdekker mangler.  

 sørge for at rutiner og retningslinjer knyttet til beredskap i egen etat til enhver tid er 

oppdatert, samt sørge for at disse er kjent for de ansatte i virksomheten.  

 sørge for at de virksomhetene eller enhetene hvor beredskapsnotat er påkrevd, har 

slike notat.  
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 gjennomføre øvelser i etaten for å kunne møte kriser og katastrofer.  

 ha klare varslingsrutiner og varslingslister både innad i egen etat og til kommunens 

øverste kriseledelse. 

 ha rutiner for ivaretakelse av egne medarbeidere i en krisesituasjon. 

(Noe forkortet) 

4.2.2.2 Varslingslister 

Beredskapsplanen inneholder varslingslister for ulike grupper det kan være aktuelt å kalle inn.  

Etter hva revisjonen kan se, er noen av varslingslistene oppdaterte til dagens status. Datoen 

for oppdatering på hver side, er derimot ikke oppdatert. Det kan derfor ikke verifiseres at alle 

listene er korrekte. 

4.2.2.3 Ressursoversikt 

Planen omfatter ressurser som er nødvending for at kriseledelsen skal kunne fungere. Det er 

imidlertid ingen oversikt over ressursbehov som gjenspeiler risiko og sårbarhet som 

fremkommer gjennom Ros-analysen. Dette gjelder oversikt over ressurser kommunen selv 

disponerer og hvilke som er tilgjengelig hos andre aktører. 

4.2.2.4 Evakueringsplan 

Kriseledelsesplanen omhandler evakuering av personer fra et skadeområde. Evakuering 

iverksettes av politiet, mens kommunen i hovedsak har en støtterolle. Eksempler på 

kommunale oppgaver er innkvartering, bistand fra kriseteam, transport, registrering og 

forpleining. Kommunen tar utgangspunkt i at evakuering kan være planlagt eller måtte 

organiseres uten forutgående varsel. Kommunen har planer for hvilke lokaler som skal 

benyttes til innkvartering. 

4.2.2.5 Revidering og øvelser 

Øvelser skal gjennomføres minimum hvert annet år. Etter større revisjoner av 

kriseledelsesplanen og i situasjoner hvor sentrale personer i kriseledelsen er nye i rollen, skal 

det gjennomføres øvelse uavhengig av om det er to år siden forrige øvelse. Scenarioene fra 

øvelsene skal primært baseres på kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Som en 

del av planleggingen skal det vurderes om øvelse sammen med andre relevante aktører er 

hensiktsmessig. 

 

Det blir også vist til at når uønskede hendelse skjer ved en virksomhet, er det en innarbeidet  

praksis å drøfte hva som kan læres av hendelsen og hvilken overføringsverdi den har for andre 

enheter. 

 

Det ble gjennomført en samøvelse med fylkesmannen høsten 2015. Scenariet var en 

bussulykke i Ås med skoleelever fra Vestby. Kommunen følger opp læringspunkter fra denne. 

Det er planlagt en øvelse i uke 38 og 39 i 2016 på begge ungdomsskolene med fokus på 

pågående livstruende vold (PLIVO). 

 

Ås kommune er også invitert til å delta i en større øvelse i regi av fylkesmannen 19.januar 
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2017. Øvelsen vil være en "table-top" øvelse hvor kommunens kriseledelse skal øves 

(deltakerne er samlet i et rom og arbeider med problemstillinger etter innspill fra øvingsleder 

og eventuelt en spillstab). 

4.2.2.6 Samordning av planer 

Kommunen skal utkvittere at beredskapsplanlegging innenfor de uønskede hendelsene som er 

kartlagt i Ros- analysen, er samordnet med relevante aktører. Beredskapsplanen skal videre 

sikre at etater og enheters håndtering av uønskede hendelser er samordnet. Revisjonen kan 

ikke se at det finnes beredskapsplaner utledet av Ros-analyse og overordnet plan, som er 

samordnet og integrert gjennom overordnet plan. Det vises ellers til kapittel 5 om andre 

plandokumenter.  

4.2.2.7 Samarbeid med andre aktører 

Den overordnete beredskapsplanen viser til den ansvarsfordelingen som eksisterer mellom 

kommune, politi og fylkesmannen for ledelse av innsatsen. Planen redegjør for hvordan 

helsetjenestene skal gi bistand til nabokommunene. Planen trekker også frem sivilforsvaret, 

røde kors og universitetet for miljø og biovitenskap som virksomheter som kan bistå ved en 

krise, i tillegg til politi, brann- og redningsvesen. 

4.2.2.8 System for opplæring 

I følge den overordnete beredskapsplanen er opplæring i krisehåndtering en obligatorisk del 

av nyansatt-opplæringen for personer i rådmannens ledergruppe. Opplæring skal skje så raskt 

som mulig etter ansettelse og fortrinnsvis gjøres gjennom deltakelse på relevante kurs ved 

Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap. Midler til kursdeltakelse skal 

til en hver tid være tilgjengelig i rådmannens budsjett. Beredskapskoordinator følger opp dette 

i forhold til den enkelte i ledelsen. 

4.2.2.9 Dokumentasjon 

Relevante uønskede hendelser som inngår i den helhetlige Ros-analysen, er integrert og 

videreført i kommunens planlegging etter plan- og bygningsloven. (jf. kap. 5). Kommunens 

helhetlige Ros-analyse og overordnete beredskapsplan er dokumentert og forankret politisk. 

Øvelser dokumenteres og system for opplæring inngår i den overordnete beredskapsplanen. 

Samfunnssikkerhet og beredskap er et eget område i kommunens arkivsystem P 360. 

Beredskapskoordinator viser til at han påser at alt arkivverdig materiale om temaet arkiveres i 

P 360. 

4.3 Beredskapsplaner på etats- og enhetsnivå 

Krav om beredskapsplaner fremkommer også i en rekke sektorlover. Kommunal 

beredskapsplikt etter Sivilbeskyttelsesloven (2010), fører ikke til at krav om spesifikke 

beredskapsplaner etter sektorlovgivningen faller bort.  Plikten til å utarbeide beredskapsplaner 

gjelder bl.a. for: 

 Helse- og omsorgstjenester eller sosialtjenester kommunen er ansvarlig for 

(Helseberedskapsloven). 

 Helse- og omsorgstjenester. Planen skal samordnes med øvrige beredskapsplaner 

(Helse- og omsorgstjenesteloven). 
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 Miljørettet helsevern (Folkehelselovens kapittel 3). 

 Arbeids- og velferdsforvaltningen. Sosialberedskapsplanen skal samordnes med 

kommunens øvrige beredskapsplaner. (Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen). 

 Vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven). 

 Drikkevann (Drikkevannsforskriften). 

 

I tillegg er det lover som pålegger kommunen beredskapsplikt og/eller å gjennomføre Ros-

analyser, men ikke nødvendigvis å utarbeide beredskapsplaner. Eksempler på dette er: 

 

 Etablering og drift av et brannvesen (Brann- og eksplosjonsvernloven). 

 Akutt forurensning (Forurensningsloven). 

 Ros-analyse av areal til utbyggingsformål (Plan- og bygningsloven). 

 

Revisjonen er blitt forelagt følgende beredskapsplaner som er utarbeidet på etat og 

enhetsnivå: 

 Beredskapsplan for helse- og sosialetaten i Ås kommune. 4.3.1

Ås kommune har valgt å utarbeide en samlet beredskapsplan for helse- og sosialetaten som 

dekker de tjenestene kommunen er ansvarlig for etter de lovkrav som gjelder for disse 

tjenestene. Beredskapsplanen omfatter delplaner/områder som vedrører: 

 Tjenester ved institusjon. 

 Forebyggende helsetjeneste. 

 Hjemmesykepleie. 

 Smittevern. 

 Sosiale tjenester (NAV og barnevern). 

 Katastrofeplan for Ås kommune. 

 

Eksempler på temaer av mer felles art vedrører organisering, ansvar, oppgaver, forutsetninger, 

ambulanse/transport, materiell mm. Det er bl.a. forutsatt at sikring og opprettholdelse av 

vannforsyning og avløp ivaretas av teknisk etat. 

 

Planen, som er unntatt offentlighet, henviser i flere underpunkter til begreper som krig, 

krigssituasjonen, overgang fra fred til krig og krigsscenario uten at det fremkommer hva som 

ligger i det. 

 Beredskapsplan for vannforsyning og avløp 4.3.2

Beredskapsplanen for vannforsyning er vedtatt i 2001 og senest revidert 25.11.2011. Planen 

omfatter hele vannforsyningen i kommunen, med unntak av vannbehandlingsanlegget. Ås 

kommune kjøper ferdigbehandlet vann fra Oppegård vannverk, som eies og drives av 

Oppegård kommune. Det forutsettes at det er utarbeidet egen beredskapsplan for 

vannbehandlingsanlegget. 
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Akutte forurensninger av vannkilden eller uønskede hendelser som ikke er direkte relatert til 

det kommunale vannforsyningsnettet, omfattes ikke av denne beredskapsplanen. Ved slike 

hendelser som kommunen varsles om, skal ansvarlig ved kommunalteknisk avdeling sørge for 

varsling til Follo Brannvesen IKS eller politi. 

 

Planen tar utgangspunkt i at det er to grupper av hendelser som kan ramme vannforsyningen: 

 Hendelser som påvirker vannets kvalitet. 

 Hendelser som påvirker tilgjengeligheten av vann. 

 

Det er gjennomført en Ros-analyse basert på uønskede hendelser som kan inntreffe. Planen 

har også beregninger av behovet for nødvann til befolkningen generelt og til 

helseinstitusjoner. 

 

Beredskapsplanen for avløp er bygget opp etter samme mal som vannforsyningsplanen. 

Planen er revidert siste gang i 2012.  

4.4 Beredskap innen særskilte områder 

Kontrollutvalget har bedt om at områdene skole, terror og naturulykker (ref. kap. 5), sees 

nærmere på. Flere av de uønskede hendelsene i Ros-analysen kan gi samme type 

konsekvenser. Dersom f.eks. strømmen blir borte, blir konsekvensene de samme enten det 

skyldes ekstremvær eller noe annet. Tiltak som forebygger eller begrenser skade ved en type 

hendelser kan derfor også være relevante i forhold til andre hendelser som kan inntreffe. 

 Skole 4.4.1

Flere av de uønskede hendelsene som inngår i Ros-analysen, vil ha konsekvenser for skolene, 

slik som for andre enheter. Ekstremvær, pandemi, bortfall av strøm, vann eller IKT, vil skape 

vansker ved en skole som for andre enheter. Alvorlighetsgraden kan imidlertid være ulik fordi 

enhetenes sårbarhet i forhold til en konkret hendelse er ulik. Tiltak må derfor vurderes ut fra 

sårbarheten til de som rammes. Eldre skolebarn vil som eksempel kunne sendes hjem i en gitt 

situasjon, mens dette ikke er like gjennomførbart for de yngste elevene. 

 

Revisjonen får opplyst at de risikoer og tiltak som fremkommer i den helhetlige Ros-analysen 

ikke har vært systematisk vurdert med tanke på hvordan skolene skal forholde seg til de 

hendelsene som analysen trekker frem.  

 

Skolene har ingen egen beredskapsplan, men har i likhet med barnehagene, tilgang til 

"kriseportalen.no" gjennom en abonnementsordning. Dette er et system som inneholder 

rutiner for forebyggende, akutt og langsiktig oppfølging av alle aktuelle temaer. Temaene 

omhandler førstehjelp, beredskapstiltak, sykdom og ulykker, dødsfall, seksuelle overgrep, 

vold, mobbing, personlige problemer, familieproblemer, trussel mot skolen eller barnehagen, 

flerkulturelle utfordringer mm. 

 

Brannøvelser er vektlagt og blir regelmessig øvet. Det er imidlertid ingen plan for hvordan 

undervisningen skal føres videre dersom en brann eller andre forhold medfører at skolen må 
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finne andre lokaler. Dette gjelder forhold som hvor driften skal videreføres, hvordan skal dette 

organiseres, hva kreves av utstyr, hvor kommer utstyret fra, hvem skaffer det, når er det klart, 

hvilken informasjon skal sendes ut osv. Det er ingen kobling mellom kommunens Ros-

analyse og kriseportalen.  

 

Revisjonen får opplyst at kommunens intensjon er at skolene skal ha en beredskapsplan. 

Strukturen på planen er så langt ikke fastsatt. I et uformelt samarbeid skolene imellom, har det 

dessuten vært diskutert å utarbeide tiltakskort for ulike hendelser. 

 

Ved skolen som revisjonen besøkte ga rektor uttrykk for at skolen må ha en plan for hvordan 

kritiske hendelser som en terrorsituasjon/skoleskyting skal håndteres. Skolene har f.eks. ikke 

et system for å varsle elevene i klasserommet. Generelt har skolen et system for raskt å kunne 

varsle foreldrene gjennom "mobilskole" som er et system for å bruke SMS til å kommunisere 

mellom skolen og hjemmet. 

 

Revisjonen får opplyst at mellom skolene er det stor vilje til å bistå hverandre, både i 

planarbeid og ved uønskede hendelser. Skolene har god erfaring med å måtte improvisere og 

finne løsninger ved mindre dramatiske hendelser som kan inntreffe, som for eksempel 

sykefravær. Bekymringen for at skolen ikke skal løse slike hendelser selv om den ikke har 

skrevne beredskapsplaner for hendelsene, er derfor mindre. 

 Terror 4.4.2

Ros-analysen peker på terrorangrep som en mulig hendelse. Hendelsen ligger tett opp til 

andre hendelser som vil ha de samme tiltakene knyttet til seg. Analysen for hendelsen 

skoleskyting inneholder derfor relevante tiltak for områdene terrorangrep, gisselsituasjon, 

bombetrussel og kidnapping. Dette er hendelser som foreløpig ikke er analysert.  

 

Det fremgår i handlingsprogrammet for 2016-2019 (jf. pkt. 5.2.3) at kommunen skal definere 

tiltak mot terror og utarbeide plan for terrorberedskap ved skoler og barnehager høsten 2016. 

 Kritisk infrastruktur 4.4.3

Veilederen til forskrift om kommunal beredskapsplikt peker på at stabil kraftforsyning er helt 

nødvendig for å opprettholde en rekke kritiske samfunnsfunksjoner som IKT, bank og finans, 

helse og sosialtjenester, politi og nødetater. I tillegg vil husholdningene rammes direkte ved 

bortfall av strømleveranser, for eksempel når det gjelder oppvarming der det ikke er 

alternativer til elektrisitet som oppvarmingskilde. I kombinasjon med ekstrem kulde og 

nedbør vil bortfall av strøm raskt true liv, helse og materielle verdier i samfunnet. Kommunen 

skal legge vekt på ansvar for teknisk drift og egne institusjoner (for eksempel sykehjem, 

omsorgsboliger og personer i hjemmebasert omsorg) og behovet for å opprettholde egen 

forsvarlig drift. Dette omfatter systemer og rutiner for backup og reserveløsninger, herunder 

vurdering av kommunens avhengighet av IKT-systemer og deres robusthet. Langvarig 

strømbrudd blir i beredskapssammenheng vurdert som kanskje den mest alvorlige trusselen 

mot vårt moderne samfunn. Dette er forhold som det i følge DSB, skal planlegges beredskap 

for. 
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Konsekvensene av et strømbrudd kan være vanskelig å forutse. Spesielt gjelder dette bortfall 

av elektroniske kommunikasjonstjenester (Ekom). DSB legger også vekt på betydningen av 

elektronisk kommunikasjon (ekom) for effektiv krisehåndtering.
3
 Det er viktig at kommunen 

kartlegger hvilke ekomtjenester den er avhengige av for å utføre viktige oppgaver og 

opprettholde kontinuitet i nødvendige funksjoner som kommunen skal yte i enhver situasjon.  

Kommunene bør kartlegge hvilke alternative løsninger til for eksempel mobiltelefoni som er 

tilgjengelig, hvilke det er mulig å anskaffe og utarbeide en ressursoversikt over hvordan 

alternative løsninger kan fremskaffes i en krisesituasjon. 

4.5 Vurderinger 

Kommunen har en helhetlig Ros-analyse fra juni 2015 som identifiserer i alt 42 hendelser, 

hvorav 9 er analysert. Analysen inneholder en rekke tiltak som skal ligge til grunn for det 

videre beredskapsarbeidet i kommunen. Etter revisjonens vurdering tilfredsstiller Ros-

analysen de vesentligste kravene i beredskapsforskriften. Revisjonen vil peke på at Ros-

analysen skal omhandle 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. Denne delen av analysen kunne vært tillagt større vekt. 

 

Revisjonen mener dessuten at kommunen burde følge opp de foreslåtte tiltakene på en mer 

strukturert måte slik at den hadde en status for beredskapsarbeidet og et grunnlag for å utvikle 

beredskapsplaner for ulike deler av organisasjonen. 

 

Kommunen har en kriseledelsesplan, som er utarbeidet etter beredskapsforskriftens norm for 

den overordnete beredskapsplanen. Planen er vedtatt av kommunestyret i 2007, men er 

revidert flere ganger, senest 7.5.2013. Samtidig er det varslingslister som er oppdaterte pr. i 

dag, men uten at dato er angitt. Det er derfor uklart hvor oppdatert planen egentlig er. 

Kommunen planlegger å utarbeide en ny beredskapsplan høsten 2016. Kommunen har heller 

ikke utviklet beredskapsplaner som tar utgangspunkt i den overordnete beredskapsplanen. 

Dermed faller også grunnlaget for å samordne planer og koordinere ressursbruk, bort. Krav 

om evakuering, opplæring, samarbeid med andre aktører og dokumentasjon er imidlertid 

ivaretatt.  

 

Kommunen skal som et minimum utkvittere at beredskapsplanlegging innenfor de uønskede 

hendelsene som er kartlagt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er samordnet med 

relevante aktører. Fylkes-ROS og Fylkesmannens beredskapsplanlegging er et viktig 

samordningsgrunnlag for utarbeidelse av kommunens overordnede beredskapsplan. Andre 

eksterne ledd kan være brann- og redningsetater, politiet, heimevern, sivilforsvar, frivillige 

organisasjoner, elektrisitets- og vannforsyning, teleaktører. Samordningen skal gjøres med 

utgangspunkt i den overordnete ROS-analysen. DSB peker på at dette kan avdekke behov for 

å gjennomføre ny beredskapsplanlegging for hendelser som ikke inngår i enhetenes 

                                                           
3
 Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, 2012, side 25. 
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beredskapsplaner. Revisjonen vil også peke på at det er viktig å avklare ressursspørsmål, og 

hvilke forventninger enhetene har til hva andre enheter skal bidra med i en gitt situasjon. 

 

Et annet poeng er at beredskap ikke bare handler om den første fasen av en krise. Krisen 

skaper også konsekvenser som må håndteres ut fra hensynet til fortsatt tjenesteproduksjon. 

Hvis f.eks. et bygg brenner ned, vil det umiddelbare tiltaket være å få alle i sikkerhet og 

slukket brannen. Konsekvensene kan være at brukerne av bygget nokså raskt må få etablert 

driften et annet sted. Revisjonen mener denne type konsekvenser for driften også bør være en 

del av beredskapsplanleggingen, så langt dette er hensiktsmessig. 

 

Når revisjonen velger å fremheve temaet strømbrudd og bortfall av Ekom spesielt, er det fordi 

konsekvensene av langvarig strømbrudd er et viktig tema som kommunene må ta hensyn til i 

sin beredskapsplanlegging. En slik situasjon vil i løpet av kort tid kunne lamme det meste av 

kritiske samfunnsfunksjoner. Av særlig viktighet er konsekvensene for ekom-tjenester som 

også berører evnen til å lede en krise. Ut fra den vektlegging som dette temaet har ellers i 

diskusjoner om beredskap, kan dette være et område som også Ås kommune bør gi økt 

oppmerksomhet. 

 

Kommunens beredskapsplan for helse- og omsorgstjenestene er forankret i lovverk som 

gjelder spesielt for disse tjenestene. Planen inneholder flere av de elementene som det stilles 

krav om i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Planen er imidlertid ikke forankret i den 

helhetlige Ros-analysen og den overordnete beredskapsplanen etter sivilbeskyttelsesloven.  

Det samme gjelder for beredskapsplanene for vannforsyning og avløp.  

 

Kommunen bruker begreper som terror og krig ifm. med hendelser og planer. Revisjonen 

mener kommunen bør være noe mer kritisk i begrepsbruken. En terrorhendelse kan kreve 

samme håndtering som en voldshendelse, men en voldshendelse blir ingen terrorhendelse selv 

om den er alvorlig. Det vises til definisjonen av terror i kap. 2 som legger vekt på terrorens 

hensikt om å nå politiske, religiøse eller ideologiske mål. Skolene bør fokusere på selve 

hendelsen og håndteringen av den. En terrorberedskapsplan vil, slik terror er definert, kreve 

helt andre forebyggende tiltak enn det kommunen kan iverksette. 

 

Revisjonen viser til at nødetatene bruker begrepet PLIVO (Pågående livstruende vold). Som 

ett av flere oppfølgingstiltak etter hendelsene 22. juli 2011, er det utviklet en prosedyre for 

samvirke ved denne type hendelser. En PLIVO-aksjon defineres som en pågående situasjon 

hvor en eller flere gjerningspersoner utøver livstruende vold med våpen/farlige gjenstander 

mot flere uskyldige personer, og hvor politiet skal gå i direkte innsats for å nøytralisere 

gjerningspersonen/gjerningspersonene for å redde liv og begrense skade. Brann og helse skal 

aktivt bistå med livreddende tiltak. I lys av dette mener revisjonen at kommunen bør innrette 

sine planer mer mot hendelser som kan medføre plutselig livstruende vold, og tone ned terror-

aspektet. 

 

I helseberedskapsplanene og planene for vann og avløp henvises det til begreper som krig, 
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krigssituasjon og krigscenario. Det er uklart hvordan dette skal forstås, og revisjonen mener 

disse begrepene bør unngås.  

 

Revisjonen registrerer også at helseberedskapsplanen i Ås kommune er unntatt offentlighet. 

Beredskapsplanen for helse- og sosialetaten i Ås kommune består av flere planer. Dels er det 

uklart hvilke deler av denne planen det er som ikke er offentlig. Dernest bør planen merkes 

med riktig beskyttelsesgrad og henvisning til korrekt hjemmel. Revisjonen mener at 

kommunen også bør vurdere om graderingen kan unngås.  
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5 Plandokumenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

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

langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet
4
. Det heter videre at kommunen skal "vurdere forhold som bør integreres i 

planer og prosesser etter plan- og bygningsloven". 

 

Veiledningen til beredskapsforskriften presiserer at kommunen har plikt til å integrere 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i den ordinære, langsiktige virksomhetsstyringen 

på lik linje med kommunens oppfølging av annet sektoransvar. Dette innebærer at 

retningslinjer for arealbruk skal inngå som en del av den kommunale planstrategien og danne 

basis for det mer konkrete arbeidet med kommuneplanens arealdel. Plan- og bygningsloven 

krever at risiko- og sårbarhetsanalyser skal utarbeides for alle utbyggingsplaner. Analysen 

skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål. Loven pålegger ikke å utarbeide beredskapsplaner. 

 

Lovverket stiller ikke spesifikke krav om hvordan kommunen skal strukturere sitt planverk 

for beredskap. Det er f.eks. ikke et lovkrav at hver virksomhet skal ha sin egen 

beredskapsplan. Kommunen skal imidlertid dokumentere at kravene i forskrift om kommunal 

beredskapsplikt og i sektorlover, er oppfylt. Revisjonen mener derfor at en rimelig slutning 

må være at kommunen skal ha planer som dokumenterer hvordan dens ulike organisasjons-

ledd skal imøtekomme de krav lovverket setter til beredskap og til de risikoområdene som er 

identifisert gjennom Ros-analyser.  

 

Handlingsdelen av kommuneplanen skal anvise hvordan samfunnssikkerhetstemaer fra Ros-

analysen skal følges opp. Det kan for eksempel handle om hvordan kommunen skal møte 

konsekvensene av klimaendringer, jordvern, matsikkerhet, smittevern, etc. Det bør utarbeides 

retningslinjer for sektorenes arbeid med samfunnssikkerhet, som utarbeidelse av sektorvise 

beredskapsplaner i kommunen. 

 

 

 

                                                           
4
 Forskrift om kommunal beredskapsplikt §3. 

Problemstilling nr. 3: 

Hvordan er beredskap ivaretatt i kommunens plandokumenter? 

• Arealplanleggingen 

• Handlingsprogram og økonomiprogram 

• Andre plandokumenter. 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Samfunnssikkerhet og beredskap – Ås kommune 

 

27 

Revisjonskriterier: 

 Retningslinjer for langsiktig arealbruk skal inngå som en del av den kommunale 

planstrategien. 

 Det skal utarbeides Ros-analyser for alle utbyggingsplaner. 

 Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet skal forankres og integreres i kommunens 

planarbeid. 

 Kommunen bør ha retningslinjer for sektorenes arbeid med samfunnssikkerhet, som 

utarbeidelse av sektorvise beredskapsplaner m.m. 

 

5.2 Faktabeskrivelse 

 Planstrategi 5.2.1

Eksisterende planstrategi er datert 3.4.2013 og dekker perioden 2013-2016. Ås kommune har 

utarbeidet et forslag til ny kommunal planstrategi for årene 2017-2020 som ble sendt på 

høring 11.5. 2016. Dette utkastet er lagt til grunn i rapporten. 

 

Planstrategien krever at det i arbeidet med reguleringsplaner skal gjennomføres Ros-analyser i 

tråd med plan- og bygningsloven og gjeldende forskrifter. Planen for kommunens kriseledelse 

og helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, skal til enhver tid skal være oppdatert og rulleres 

jevnlig. Prioriterte planoppgaver i Ås kommune i 2016-2018 fremgår i vedlegg til strategien. 

Prioriterte planer innenfor beredskap, er plan for kommunens kriseledelse som skal revideres 

hvert annet år og helhetlig Ros-analyse som skal revideres årlig. 

 Kommuneplanen 5.2.2

Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer for arealplaner, for handlingsprogram og 

budsjett, samt for de mer spesifikke planene for kommunens tjenesteområder. Planen ble 

vedtatt av kommunestyret 2.9.2015 og gjelder for perioden 2015 – 2027. 

 

Et hovedmål i planen er at kommunen innen 2027 har god beredskap når det gjelder 

samfunnssikkerhet. Kommunen vil: 

 styrke beredskapsarbeidet i egen organisasjon gjennom økt kunnskap, systematisk 

forebyggingsarbeid og testing av beredskap og planverk. 

 samarbeide med private og offentlige aktører for å kartlegge, forebygge og begrense 

uønskede hendelser. 

 kartlegge og forebygge uønskede konsekvenser som følge av bortfall av strøm og 

vannforsyning og bidra til økt geografisk stedsfesting av risiko til bruk i 

arealplanleggingen 

 samarbeide med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) innenfor området 

samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og 

arealbruk. Kommuneplanens arealdel omfatter: 
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 Plankart som viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. 

 Planbestemmelser som følger opp målsettingene i kommuneplanen. Bestemmelsene 

utdyper bl.a. hvilke funksjoner som tillates innen for de ulike arealformålene på 

kommunens arealplankart. 

 Planbeskrivelse som gir ytterligere føringer for planarbeidet. Grunnforhold nevnes som en 

tilbakevendende utfordring. Befolkningsvekst og klima forventes å skape nye utfordringer. 

De funn som er gjort i Ros-analysen er oppsummert som skredfare, radon/stråling, 

flomfare, virksomhetsbasert sårbarhet(f.eks, forurensning, brann) og infrastruktur(f.eks. 

økt trafikkbelastning som gir flere ulykker). Som vedlegg til planbeskrivelsen, følger: 

o Konsekvensutredninger som beskriver virkninger for miljø og samfunn av alle nye 

områder for utbygging og vesentlig endret arealbruk i eksisterende områder. 

o Oppdatert Ros-analyse for alle nye utbyggingsområder. Analysen tar utgangspunkt i at 

det stilles krav om risiko- og sårbarhetsanalyser i to lover og på ulike nivå.  

- Lov om kommunal beredskapsplikt krav om at kommunene utarbeider en helhetlig 

risiko- og sårbarhetsanalyse for alle uønskede hendelser som kan oppstå i kommunen 

som geografisk område,  

- Plan- og bygningslovens § 4-3 som krever gjennomføring av risiko- og 

sårbarhetsanalyse i alle arealplaner.  

 

Funn fra Ros-analysene skal integreres i planforslaget. Den helhetlige Ros-analysen er en 

forutsetning for å sikre gode Ros-analyser for konkrete utbyggingsområder som foreslås i 

kommuneplanens arealdel. Ros-analysen skal følges opp med en mer detaljert risiko- og 

sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av reguleringsplan der reell fare identifiseres, beskrives og 

vurderes i forhold til fastsatte sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift. 

 Naturulykker 5.2.3

Ros-analysen knytter naturulykker til uønskede hendelser som ekstremvær, skogbrann og 

kvikkleireskred. Revisjonen registrerer at kommunen har rutiner som er egnet til å redusere 

konsekvensene når det gjelder arealdisponering. Ros-analyse gjennomføres for hvert 

utbyggingsprosjekt. Et godt bilde på hvordan dette ivaretas er uttrykt gjennom 

tiltaksformuleringen "det beste tiltaket moe skred er å ikke bygge i skredutsatte områder". 

Beredskapsplaner som håndterer hendelsene, er imidlertid ikke utarbeidet. 

 Handlingsprogram 5.2.4

Handlingsprogram med økonomiplan uttrykker et delmål om at Ås skal ha god beredskap når 

det gjelder samfunnssikkerhet. Handlingsprogrammet lister opp en rekke tiltak som skal 

utføres: 

 

Tiltak 2016 Status, primo juli 2016. 

Revidere kriseledelsesplanen. Under arbeid, ferdigstilles høsten 2016. 

Revidere Ros-analysen. Ikke påbegynt, ferdigstilles høsten 2016. 
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Utarbeide terrorberedskapsplan for 

kommunale barnehager, skoler og 

andre større offentlige bygg.  

Det skal gjennomføres en øvelse på begge 

ungdomsskolene i uke 38 og 39 med pågående 

livstruende vold som tema. Dette skal gi grunnlag for 

terrorberedskapsplan.  

Definere tiltak mot terror ved 

kommunale barnehager og skoler,  

Utføres i etterkant av øvelsen på ungdomsskolene 

Definere tiltak som motvirker 

isolering av etniske eller religiøse 

grupper i befolkningen. 

Det er gjennomført to åpne møter med fokus på 

radikalisering og utenforskap våren 2016. På begge 

møter Mottatte innspill til tiltak er til vurdering og 

kommunen planlegger å gjennomføre flere åpne 

møter. 

Jevnlig holde informasjonsmøter i 

kommunens regi for innflyttere. 

Det er viktig med god informasjon 

om tilbud, rettigheter og plikter, og 

om hvordan man kan bli engasjert i 

frivillige organisasjoner. 

Temaet følges kontinuerlig opp i ulike sammenhenger 

der ansatte og ledelse i kommunen møter innbyggerne. 

Videreutvikle og forsterke 

samarbeidet med NMBU om 

samfunnssikkerhet. 

Det er jevnlige møter mellom beredskapsansvarlig 

NMBU og beredskapskoordinator Ås kommune. 

Felles seminar med ledelsen avtalt til uke 28. 

Arrangere et felles seminar med 

kommunens og NMBU sin 

kriseledelse 

(jf. ovenfor) 

 

Gjennomføre en beredskapsøvelse 

sammen med NMBU. 

Avtales/planlegges på seminar uke 28. 

 

Tiltak i 2017: 

 Definere tiltak mot terror ved andre større offentlige bygninger 

 Samordne beredskapsplanverk mellom NMBU og kommunen.  

5.3 Vurderinger 

Arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven følger en omfattende prosess og tar 

utgangspunkt i planstrategi, kommuneplan, planbestemmelser og planbeskrivelser, helhetlig 

Ros-analyse, egne Ros-analyser for hvert utbyggingsprosjekt og konsekvensutredninger 

Kommunens arealplanlegging følger etter revisjonens vurdering, en prosess som tar hensyn til 

beredskapsmessige forhold av betydning. 

 

Ros-analysen beskriver konsekvenser som det er naturlig å videreføre i beredskapsplaner på 

enhetsnivå. Analysen fremmer også forslag til hendelser for senere Ros-analyser.  

Kommunen stiller få krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas i enhetene.  Dette 

gjelder spørsmål som hvorvidt alle enheter skal ha beredskapsplaner, om de skal koordineres 

pr. kommunalområde, krav til hva planene evt. skal omfatte, Ros-analyser, øvelser og 

ajourhold.  

 

Revisjonen etterlyser en mer systematisk oppfølging av disse forholdene i beredskapsplaner 

som dekker enhetsnivået. Følgende modell kan være et utgangspunkt for beredskapsarbeidet 
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og strukturen av beredskapsplaner i kommunen: 

 

Fag- og 
virksomhets-
spesifikke 
beredskaps-
planer

Overordnet beredskapsplan

Plan for kriseledelsen

Smittevern-
plan

Helse- og sosial-
beredskapsplan

Beredskapsplan 
for skoler og 
barnehager

Beredskapsplan 
for teknikk og 

miljø

Andre 
beredskaps-

planer

Planstrategi, kommuneplan, budsjett- og handlingsprogram

Mål, prioriteringer og retningslinjer for beredskapsarbeidet

Risiko- og sårbarhetsanalyser
Overordnet og fag-/ 
virksomhetsrelaterte

Kilde: Fylkesmannen i Møre- og Romsdal

 
 

 

Modellen peker på at kommunen på overordnet nivå sier noe om hvordan kommunen skal 

ivareta beredskapsarbeidet (mål, prioriteringer, retningslinjer), hvilken planstruktur 

kommunen skal ha og hvilke krav som settes. Dette må gjenspeiles i overordnet 

beredskapsplan. Ros-analysen gir innspill både til hvilke føringer kommunen bør gi i sine 

styrende dokumenter og til den overordnede beredskapsplanen. Den overordnede planen skal 

samordne planene på nivåene under. Hvilke planer kommunen skal ha og på hvilket nivå, er 

en vurdering kommunen må gjøre ut fra hvordan den ønsker å styre dette. Revisjonen spiller 

denne modellen inn som et forslag, men understreker at det finnes flere måter å gjøre dette på.  
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6 Befolkningsvarsling og krisekommunikasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

Informasjons- og kommunikasjonsarbeidet kan ha avgjørende skadeforebyggende og 

skadebegrensende betydning. Kommunikasjonen mot befolkningen kan gi informasjon om 

hva de skal gjøre/ikke gjøre for å minimere konsekvensene av krisen. 

 

Beredskapsforskriften krever at den helhetlige beredskapsplanen bl.a. skal inneholde planer 

for befolkningsvarsling og for krisekommunikasjon med befolkningen. Kommunen må 

vurdere informasjonsbehov og kommunikasjonsutfordringer i forhold til de uønskede 

hendelsene som er kartlagt i Ros-analysen. 

 

Befolkningsvarsling 

DSB sin veileder viser til at massemediene er den viktigste kanalen for å nå hurtig ut til 

befolkningen med viktige meldinger. Politiet er ansvarlig for å bestemme når det skal varsles. 

 

Dersom kommunen ut fra Ros-analysen mener det er et særskilt varslingsbehov som ikke 

fanges opp av gjeldende ordninger for varsling av befolkningen, skal kommunen ta initiativ til 

at behovet utredes nærmere og at det eventuelt etableres en særskilt varslingsordning. 

 

Plan for befolkningsvarsling skal inneholde beskrivelse av gjeldende overordnede ordninger 

og avtaler for varsling av befolkningen. Er det etablert særskilte varslingsordninger skal dette 

beskrives nærmere og dokumenteres i planen. 

 

Krisekommunikasjon 

Krisekommunikasjon skal gi alle berørte et så riktig og oppdatert bilde av hendelsen eller 

krisen som mulig.  

 

Krisekommunikasjon skal være et eget tema i samordningen av kommunens overordnede 

beredskapsplan. Kommunen må samordne sin plan for krisekommunikasjon med andre 

relevante offentlige og private aktørers beredskapsplaner slik at kommunikasjonen fremstår 

som mest mulig samordnet og helhetlig for mottakeren. 

 

Kommunen må også samordne sin plan for krisekommunikasjon med nabokommuner der de 

har et felles risikobilde. En utfordring her er å klargjøre hvem som har ansvar for 

Problemstilling nr. 4: 

Sikrer kommunen god og oppdatert informasjon om krisehåndtering til 

kommunens innbyggere? 

 Formidling av krisehåndtering til innbyggerne. 

 Ansvaret for formidling. 
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krisekommunikasjon på tvers av grensene. 

 

Revisjonskriteriene er basert på de elementer som følger av DSB sin veileder til forskrift om 

kommunal beredskapsplan: 

 Beskrivelse av organiseringen av informasjonsberedskapen. 

 Overordnede og særskilte varslingsordninger. 

 Beskrivelse av ansvar og sentrale funksjoner og oppgaver 

- for informasjonsenheten/-ansvarlige 

- for viktige bidragsytere, som sentralbord, servicetorg, personal, IKT, fagavdelinger 

og ledere som har informasjonsoppgaver under en uønsket hendelse eller krise. 

 Oversikt over og varslingsliste for personell. 

 Kontaktinformasjon for viktige aktører (samarbeidspartnere, myndigheter, medier). 

 Oversikt over særskilte informasjonsbehov og kommunikasjonsutfordringer for uønskede 

hendelser som er kartlagt i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. 

 Oversikt over og plan for bruk av medier, kanaler og virkemidler som kan benyttes for å 

nå ut til befolkningen. 

 Oversikt over lokaler og teknisk utstyr. 

 Beskrivelse av alternative kommunikasjonsløsninger ved bortfall av strøm og/eller 

ekomtjenester. 

6.2 Faktagrunnlag 

 Befolkningsvarsling 6.2.1

Kommunens informasjonsstrategi ved krise inngår i kriseledelsesplanen. Planen omhandler 

mål og prinsipper, roller og ansvar i informasjonsarbeidet, aktuelle informasjonskanaler og 

hvilke lokaler og utstyr som skal være tilgjengelig.  

 

Informasjons og kommunikasjonsansvaret er organisert som en del av kriseledelsens ansvar. 

Service- og kommunikasjonssjefen inngår i kriseledelsen. 

 

Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at informasjon blir gitt korrekt, raskt og 

målrettet til: 

 Servicetorget og egne ansatte for øvrig. 

 Rammede og involverte i krisen (skadde/overlevende/evakuerte). 

 Pårørende/enkeltpersoner. 

 Publikum. 

 Mediene. 

 

Strategien presiserer at informasjonsflyten mellom kriseledelse, servicetorget og egne ansatte 

for øvrig og de involverte i krisen på stedet, må etableres på en hensiktsmessig måte ut fra den 

aktuelle situasjon. 

 

Rådmannen understreker at kommunen ved beredskapsøvelser legger vekt på at øvelsen skal 



 Follo distriktsrevisjon IKS: Samfunnssikkerhet og beredskap – Ås kommune 

 

33 

inneholde momenter som utfordrer kommunen på informasjons- og kommunikasjonsområdet. 

 Krisekommunikasjon 6.2.2

Rådmannen har det overordnede informasjonsansvaret i en krise og skal tildele informasjons-

oppgaver i en krise. Ordføreren er talsperson i alle krisesaker.  

 

Kriseledelsen skal ivareta kontakt mot medier, lede pressekonferanser og holde andre 

informasjonsledd oppdaterte. 

 

Servicetorget skal fungere som informasjonskontor for publikum, pårørende, egne ansatte og 

media i en krise. Kontorets skal også henvise til hvor og når informasjon kan fås. 

 

For å bedre kapasiteten ved større hendelser er det derfor etablert en egen katastrofeløsning i 

Oslo og Akershus for inngående telefoner. Hvis en av kommunene ikke har kapasitet til å 

besvare alle henvendelsene vil andre samarbeidende kommuner kunne bistå.  Ås kommune 

har etablert en svargruppe på 6 personer fra service- og kommunikasjonsavdelingen som 

bistår i dette samarbeidet. 

 

Service- og kommunikasjonssjefen har ansvaret for å formidle informasjon til publikum og 

avgjøre hvilke opplysninger som skal gis til publikum og pårørende, ivareta henvendelser fra 

media og videreformidle disse, holde kriseledelsen oppdatert om informasjonsbehovet, 

utarbeide pressemeldinger og sørge for at informasjon blir gitt på kommunens hjemmeside. 

 

Informasjonsstrategien lister opp aktuelle informasjonskanaler som er aktuelle å bruke i en 

krise, angir lokaler for mottak av pressen og for pårørende, pressekonferanser, bemanning av 

funksjoner og hvilket teknisk kommunikasjonsutstyr som skal være tilgjengelig. 

  

Service- og kommunikasjonssjefen opplyser at hun ønsker at planen benevnes 

krisekommunikasjonsplan.  Rollen til service- og kommunikasjonssjefen bør bl.a. gjøres 

tydeligere. Dette revisjonsarbeidet pågår. Det vurderes også om krisekommunikasjonsplanen 

bør være et vedlegg til den overordnede planen 

 

6.3 Vurderinger 

Kommunen har en informasjonsstrategi som er utgitt som en del av kriseledelsesplanen. 

Planen dekker de fleste områder som er anbefalt. Særskilte informasjonsbehov og 

kommunikasjonsutfordringer som er fremkommet gjennom Ros-analysen, er ikke synliggjort 

spesielt. Revisjonen viser dessuten til at flere av de tiltak som fremkommer i Ros-analysen, 

dreier seg om informasjon, varsling og kommunikasjon. Som et eget punkt er det dessuten  

anbefalt at det vurderes om dagens system for befolkningsvarsling er tilstrekkelig. Revisjonen 

antar at det pågående arbeidet med å revidere informasjonsstrategien, følger opp de 

forholdene som Ros-analysen peker på. 

 

Informasjon og kommunikasjon er et sentralt og krevende område under kriser som det neppe 
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kan legges for stor vekt på. Erfaringer fra større kriser viser at informasjonsarbeidet må styres 

for at kriseledelsen skal kunne fungere slik det er tenkt.  

Revisjonen ser at strategien dekker mye av de områder som veiledere og annet sier bør være 

dekket. I så måte er det lagt til rette for at kommunen skal kunne ivareta sitt 

informasjonsansvar til innbyggerne. Om det faktisk er slik at innbyggerne gjennom dette er 

sikret god og oppdatert informasjon om krisehåndteringen, er en annen sak. Profesjonalitet i 

denne rollen utvikles gjennom øvelser. Revisjonen mener derfor at kommunen fortsatt må 

sikre at informasjonsarbeidet øves og vektlegges i de krisehåndteringsøvelser som kommunen 

gjennomfører. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Follo distriktsrevisjon IKS: Samfunnssikkerhet og beredskap – Ås kommune 

 

35 

7 Litteratur 

Lov 

LOV-2010-06-25-45:  Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 

Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven). 

LOV-2008-06-27-71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og 

bygningsloven). 

 

Forskrift 

FOR-2011-08-22-894: Forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

 

Veiledere 

 Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, DSB februar 2012. 

 Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, DSB 2014. 

 Veileder kommunal planstrategi, Miljøverndepartementet 2011 

 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, veileder fra desember 2009. 

 Klimahjelperen, veileder om samfunnssikkerhet og klimatilpassing i planlegging etter 

plan- og bygningsloven, DSB januar 2015. 

 

Analyser og planer fra kommunen 

 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015. 

 Kommunal planstrategi 2017-2018,- utkast pr. mai 2016. 

 Kommuneplan 2015-2027 

 Handlingsprogram med økonomiplan, 2016-2019. 

 Tertialrapport nr. 1, 2016. 

 Plan for Ås kommunes kriseledelse (2008-2011), vedtatt av kommunestyret 

28.11.2007, oppdatert siste gang 7.5.2013. 

 Beredskapsplan for helse og sosialetaten i Ås kommune, revidert 20.11.2015. 

 Beredskapsplan for vannforsyning, revidert 25.02.2011. 

 Beredskapsplan for avløp, revidert 19.04.2012.  

 

Annet 

 DSB-rapport; Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon, 

2012. 

 Direktoratet for sivilt beredskap; kommuneundersøkelsen 2015. 

 

 

 

  



 Follo distriktsrevisjon IKS: Samfunnssikkerhet og beredskap – Ås kommune 

 

36 

Vedlegg 1. Rådmannens uttalelse til rapporten 
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