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Votering 
Kontrollutvalgets vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak  
Kommunestyret viser til revisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap og 
rådmannens merknader vedrørende det pågående arbeidet med å oppdatere ROS-
analysen fra 1999. Kommunestyret forutsetter at det pågående arbeidet om kort tid 
er ferdigstilt og at forskriftens krav om risiko- og sårbarhetsanalyse da vil være 
oppfylt. For øvrig ser kommunestyret at revisjonen mener beredskapen er godt 
ivaretatt i kommunens plandokumenter.  
 
For å ivareta beredskapsarbeidet i samsvar med gjeldende lov- og forskrifter ber 
kommunestyret rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger:  
 

 Kommunen bør etablere et styringssystem for sitt samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeid som er integrert i kommunens øvrige risikostyringsprosess.  

 Kommunen bør utarbeide en prosess og rutiner for utarbeidelse, oppdatering og 
rapportering av risiko- og sårbarhetsanalyser og derved sikre jevnlig oppdatering 
av ROS-analyser iht. krav i forskrift.  

 Kommunen bør revidere beredskapsplanverket og oppdatere det til å inkludere en 
ressursoversikt. I tillegg bør det utarbeides en prosess og rutiner som sikrer årlig 
gjennomgang av beredskapsplanverket.  

 Kommunen bør utarbeide planer og prioriteringer for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.  

 
I tillegg anbefaler revisjonen en rekke andre tiltak for å videreutvikle et best mulig 
beredskapsarbeid som kommunestyret ber rådmannen følge opp.  
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Kommunestyret vil spesielt peke på betydningen av å følge opp følgende tiltak:  

 Kommunen bør søke å etablere et beredskapsråd bestående av personer fra 
politisk og administrativ ledelse i kommunen og lokale/regionale representanter 
fra sentrale samarbeidspartnere/støttespillere i arbeidet med samfunnssikkerhet 
og beredskap.  

 Kommunen bør sette av mer ressurser til ivaretakelse av kommunens 
samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid, herunder bør beredskapslederrollen i 
større grad dedikeres til beredskapsrelaterte oppgaver.  

 
Kommunestyret ber rådmannen melde tilbake om sin oppfølging av anbefalingene fra 
revisjonen til kontrollutvalget innen tolv måneder. 
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