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Samfunnstryggleik og beredskap hjå Fylkesmannen 

– Er bindeledd mellom staten og 
kommunane 

– Har eit særleg ansvar for å samordne 
og føre tilsyn med arbeidet med 
samfunnstryggleiksarbeidet i fylket 

– Skal vere pådrivar og rettleiar overfor 
kommunane 

– Skal lage ROS-analyse for heile fylket 

– Har ei koordineringsrolle under 
handtering av kriser 
(fylkesberedskapsrådet) 
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Kommunen som beredskapsstyresmakt 

– «Kommunene har totalansvar og skal ha 
beredskapsplaner slik at kommunen kan  yte 
forsvarlige tjenester til befolkningen i kriser og 
katastrofer i fred og krig» 
 

– «Det betyr at kommunen også må sikre 
forsyning av innsatsfaktorer og sikre kritisk 
infrastruktur de trenger for å yte tjenesten 
(personell, legemidler, medisinsk utstyr, ekom-
tjenester, mat, vann og strøm)» 
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 Kommunal beredskap i praksis 

– Kommunal infrastruktur skal fungere 
uansett påkjenningar 

– Helsetenestene skal alltid vere der 

– Pleie og omsorg døgnet rundt 

– Skular og barnehagar skal vere trygge 

– Folk har krav på informasjon 

– Nok drikkevatn og reint drikkevatn 

– Brann- og redningsteneste   

– Psykososial støtte 

– Krisehandtering 
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Liv/helse og 

sløkking; politi, 

brannvesen, helse, 

siv.forsvar, frivillige, 

m.v.  

Kommuneleiing: Ta 

hand om evakuerte, 

psyk./sos støtte, 

informasjon m.v. 

Fylkesmann, andre 

kommunar, KDS, 

DSB, Hdir, 

Riksantikvar, NAV, 

Mattilsynet 

Telenor, Lærdal 

energi, Statens 

vegvesen 
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Forskrift om kommunal beredskapsplikt§2 – ROS-analyse 

 

– «Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og 
vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan 
inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke 
kommunen» 
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 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» 

– «behovet for befolkningsvarsling og evakuering» 

– «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» 
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Kritiske samfunnsfunksjonar 
– Er kritiske samfunnsfunksjonar 

sårbare 

– Kva konsekvensar kan uønskte 
hendingar få for slike funksjonar? 

– Kva konsekvensar kan det verte 
dersom tenestene ikkje fungerer? 
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Samordning av 
prosessar? 

Helse- og sosial-

beredskapslova 
Sivilbeskyt-

telseslova 


