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Kommunal beredskapsplikt - hensikt 
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Legge til rette for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn. 
 

Kommunens ansvar er å:  
- ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet  
- påse ivaretakelse av kritiske samfunnsfunksjoner og -infrastruktur 
- samordne på tvers av sektorene i kommunen  
- være pådriver overfor andre samfunnssikkerhetsaktører  
- ha god beredskap for å håndtere uønskede hendelser. 
 

 
Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

  



Kommunal beredskap 

Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede 
hendelser.  
Helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er grunnlaget 
for den overordnede beredskapsplanen.  
 

Kommunens overordnede beredskapsplan samordner og 

integrerer øvrige beredskapsplaner i kommunen 
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Beredskapskoordinatorer   Beredskapskoordinatorer   Beredskapskoordinatorer   Beredskapskoordinatorer   

Beredskaps- og kriseorganisasjon i Bærum kommune 



  Verdier 

  Trusler 

  Risiko og sårbarhet 

Hendelsenes: 

Årsak 

Konsekvens  

Barrierer (tiltak) 

• Planlegge og iverksette 

forebyggende og 

skadebegrensende tiltak 

(bl.a. fra ROS) 

Håndtere ”restrisiko” 

 Beredskaps-planlegge 

 Operasjonaliser planverk, 

gjennom  

opplæring og øving 

 Varsle 

 Mobilisere 

 Vurdere og lede 

 Håndtere, skadebegrense 

 Informere 

 Skadeoppretting 

 Overgang til normal drift 

 Informere 

 Evaluere og lære 

 Rapportere 

Verdikjede for samfunnssikkerhet 

Vurdere Forebygge Planlegge Krisehåndtere Normalisere 

Kommuneplanen 
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Beredskap og krisehåndtering (i krig og fred) 
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Ansvarsprinsippet 
Den virksomhet som har ansvaret for en sektor, har også ansvaret for nødvendige 
skadeforebyggende tiltak, kriseforberedelser og iverksettelse av tiltak ved en krise. 

Nærhetsprinsippet  
Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå i organisasjonen.  

Likhetsprinsippet  
Det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i fred, krise og krig. De som utfører 
en samfunnsoppgave til daglig, har også de beste forutsetningene for å håndtere oppgavene i 
en krise.  

Samvirkeprinsippet  
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. 
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Helhetlig risiko- og sårbarhetsanslyse - hensikt 

Den helhetlige ROS skal: 
 

 gi oversikt over uønskede hendelser som utfordrer kommunen 
 gi bevissthet om risiko og sårbarhet i kommunen 
 fange opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer 
 gi kunnskap om tiltak for å unngå og redusere risiko og sårbarhet 
 identifisere tiltak som er vesentlige for kommunens evne til å håndtere 

påkjenninger  
 gi grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger 
 gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale 

ansvarsområder og fylkes ROS. 
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Hendelser fra helhetlig ROS 2015  

1. Skred/ras - leire, stein, jord  
2. Flom - elver og vannveier 
3. Forurensning – oljesøl  
4. Stor ulykke – trafikkulykke  
5. Smitte og pandemier - smittsom og farlig virus 
6. Næringsmidler - forurenset drikkevann  
7. Elektrisitetsforsyningen – bortfall 
8. Tele- og elektronisk kommunikasjon - bortfall  
9. A. Bygninger/konstruksjoner - bro 

B. Bygninger/konstruksjoner - dambrudd 
10. Framkommelighetsblokkering – jernbane og vei 
11. Vann og avløpssystemet - svikt eller brudd 
12. Skogbrann - truende for bebyggelse og infrastruktur  
13. Brann og eksplosjoner - med store konsekvenser 
14. Tilsiktede uønskede handlinger - skoleskyting, gisseltaking, terror etc. 
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Kommunens overordnede beredskapsplan 
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Innhold: 
1. Kriseledelse og beredskap 

2. Ansvarsmatrise beredskap, hvem har ansvar når, på hvilket nivå. 

3. Plangrunnlag og ansvarsforhold 

4. Ansvarsområde og sentrale interne / eksterne relasjoner 

5. Ledelse, organisasjon og roller 

6. Varsling 

7. Lokaler 

8. Innsatsplaner og tiltakskort 

9. Kommunikasjon ved kriser 

10. Evakuering og omsorg for rammede og innsatspersonell  

11.  Øvelser og evaluering 



Beredskaps- og krisestøtteverktøy 
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Kommunen benytter 
krisestøtteverktøyet CIM for 
krisehåndtering ved alvorlige 
hendelser. Det er utarbeidet 
tiltakskort i CIM som operasjonelle 
vedlegg til beredskapsplanen. 



aw, des15 
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Beredskapsarbeidet 2016-2017 

 ROS-analysen gjennomgått i organisasjonen 

 Beredskapsplaner og tiltakskort oppdateres 

 Befolkningsvarslingssystem benyttes 

 Befolkningsevakuering 

Øvelser i kriseledelsen og alle tjenestesteder 

 Evaluering og rapportering på 

beredskapsarbeidet i ledersamtalene 


