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Sak PS  23/11 
 
 
Sakstittel:  RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - ROS LEB ESBY 

KOMMUNE 
 
 
Innstilling: 
 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner ROS - analysen 2011 for Lebesby kommune. 
2. Handlingsprogrammet knyttet til ROS - analysen og eksisterende beredskapsplaner 

skal følges opp vår og høst slik at nødvendige tiltak kan prioriteres inn i økonomi- og 
budsjettarbeidet for Lebesby kommune. Ei slik oppfølging kan knyttes til møtene i 
Beredskapsrådet. 

 
 
Behandling: 
Forslag om nytt pkt. 3 fra Johnny Myhre: 
 
Kommunestyret ber Beredskapsrådet utrede hvordan en skal organisere beredskapsrådet i 
fjorden, når kommunikasjonen til omverdenen blir borte. 
 
Innstillingen med forslaget ble vedtatt. 
***Enstemmig. 
 
 
Vedtak: 
 

1. Lebesby kommunestyre godkjenner ROS - analysen 2011 for Lebesby kommune. 
2. Handlingsprogrammet knyttet til ROS - analysen og eksisterende beredskapsplaner 

skal følges opp vår og høst slik at nødvendige tiltak kan prioriteres inn i økonomi- og 
budsjettarbeidet for Lebesby kommune. Ei slik oppfølging kan knyttes til møtene i 
Beredskapsrådet.  

3. Kommunestyret ber Beredskapsrådet utrede hvordan en skal organisere 
beredskapsarbeidet i fjorden, når kommunikasjonen til omverdenen blir borte. 
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1. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY 
KOMMUNE 

 

1.1 Hvorfor gjøre en risiko- og sårbarhetsanalyse? 
 
En risiko og sårbarhetsanalyse skal avdekke hvor stor risiko samfunnet står overfor, eller hvor 
sårbart samfunnet er overfor visse hendelser forårsaket av ulike påvirkninger. Med 
påvirkninger mener vi det som forårsakes av naturkrefter og det som forårsakes av annet, 
blant annet av mennesker. 
Det som avdekkes gjennom en ros - analyse skal gi grunnlag for å vurdere forebyggende og 
skadereduserende tiltak. 
 

1.2 Ros analysens betydning for overordnet beredskap i kommuneplan 
 
Sivilbeskyttelsesloven sier at ROS - analysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap herunder ved utarbeiding av planer etter Plan - og bygningsloven 
(PBL).  Det er derfor viktig at det administrative og det politiske miljø er kjent med ROS - analysen i 
forhold til status og fremtidige behov. Funn i analysen som krever handling skal inn i en tiltaksplan 
/beredskapsplan, og utløser tiltaket kostnader i form av investeringer skal det fremmes for politisk 
organ slik at investeringen kan legges inn i økonomiplan for gjeldende periode og prioriteres i 
budsjettbehandlingen. 

 

1.3 Trusselbilde i Lebesby kommune 
 
Hvilke trusselbilder står samfunnet overfor?  Med trusselbilder definerer vi hvilke farer vi kan 
være utsatt for i fredstid.  En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal bygge på ei 
forhistorie/ erfaringer, dagens status, fremtidsbilde.  Trusselbilde kan selvsagt endres, men 
endringene skjer over tid, og ofte er det slik at noen kjente trusler forsterkes, mens andre 
reduseres, et eksempel på at trusler kan forsterkes er det som har med naturkrefter og 
klimaendringer å gjøre.   De mest uforutsigbare truslene ligger likevel i det menneskene selv 
skaper, og ofte er det slike trusler som er vanskeligst å kontrollere.  Trusselbilde i Lebesby 
kommune skiller seg ikke så mye fra trusselbilde i en annen kystkommune på 
finnmarkskysten, det dreier seg kun om de infrastrukturmessige forskjeller i forhold til 
beredskap. 
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2. ORGANISERING OG FREMDRIFT AV RISIKO - OG 
SÅRBARHETSANALYSEN 

 

2.1 Organisering av arbeidet med ros - analysen 
 
Ros - analysen fra 2007 ble anbefalt rullert Jf. i tilsynsrapporten fra Fylkesmannen i 2009. 
 
Beredskapsrådet og formannskapet har i sak 10/1031 hhv november og desember 2010 vedtatt 
igangsetting og organiseringen av ros - analysen. Kommunens kriseledelse ble valgt til 
styringsgruppe. 
Vi har valgt å følge Fylkesmannen i Finnmarks veileding da dette er en grei og oversiktlig 
mal på hvordan man skal komme i havn med ros – analysen. 
 

2.2 Viktige elementer i en risiko - og sårbarhetsanalyse 
      
De viktigste elementer i en ros-analyse er kartlegging av uønskede hendelser, fastsettelse av 
høy eller lav risiko for at hendelsen inntrer, og utarbeidelse av risikoreduserende og 
skadebegrensende tiltak.   
Anvendte skjemaer og veileding i denne ros - analysen ligger vedlagt. 
 

2.2.1 Avgrensning i Ros - analysen 
 
Denne ros - analysen tar ikke for seg epidemier og smittevern da det er laget egen 
smittevernplan og plan for vannforsyningen i forhold til saken.  Kommunen har en 
kontinuitetsplan for pandemisk influensa utarbeidet i 2009. Kommunen har videre en 
Atomberedskapsplan. Det er utarbeidet en egen Ros analyse for Helse - og omsorgsektoren. 
 

2.3 Gruppenes arbeid med ROS - analysen 
 
Den 3.desember 2010 startet arbeidet, og en gjennomgikk hele prosessen i plenum før 
arbeidsgruppene startet sitt arbeid. Det har vært 3 arbeidsgrupper som har arbeidet med de 
ulike trusselbilder.   
 

• Vi startet med begrepsavklaring i forhold til de ulike elementer og uttrykk som 
fremkommer i Ros - analysen og veiledningen. 

• Gruppene hadde fått utdelt x-antall risikoområder for analyse på skjema 1-6 
• Grovanalysen ble gjort slik at alle tenkelig områder som kunne være en risiko for 

samfunnssikkerheten ble nedskrevet på skjema. 
• Utefra denne grovanalysen tok gruppene ut de områder som havnet på uakseptabel 

risiko i vår risikomatrise.  
• Det ble foretatt finanalyse av de hendelser som en skulle se nærmere på 
• Utefra finanalysen ble det foreslått mottiltak 
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Etter at arbeidsgruppene hadde gjort sin analyse har styringsgruppa prioritert tiltak. Risiko- og 
sårbarhetsanalysen for Lebesby kommune har vært fremlagt både beredskapsrådet, 
formannskapet og kommunestyre.  
 
 
 

3   RISIKO  - OG SÅRBARHETSANALYSE – 
ANALYSERESULTAT 

3.1  Analyseresultat og behandling av analysen i handlingsplanen 
 
Vår analyse konkluderer med at vi må gå inn med 8 tiltak der hvor vi  ”landet” på høy risiko, 
det vil si rødt felt.  De som landet på grensen vil bli vurdert i forhold til tiltak. Det er helt 
naturlig å prioritere høyest der risikoen for at ting kan inntreffe er høyest. 
 
Når tiltak blir satt opp i en handlingsplan, så behøver det ikke bety at det koster mye penger, 
men uansett bør tiltaket føres opp på grunn av at det er enklere å følge opp ROS – analysen. 
 
Alle analyseresultat er lagt inn  på  F: Felles- FELLES FOR ALLE 
 
I tillegg til dagens analyse, så bør en ta inn i handlingsplan de tiltak en ikke har gjennomført 
fra Ros-analysen fra 2007. 

 

3.1.1 Grovanalysen 
 
Totalt fikk man med 88 hendelser da gruppene jobbet med grovanalysen. Det vises til 
risikodiagram.  
 
Fra grovanalysen plasserte vi alle hendelser i risikomatrise. Det ble 8 hendelser som havnet i 
området for uakseptabel risiko, og er beskrevet i rødt felt. Tallene forteller altså hvor mange 
tiltak som havnet i de ulike områder 
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3.1.2 Hendelser fra grovanalysen plassert i Risikodiagram  
 

Sann- Konsekvens 
synlighet Ubetydelig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

 
Svært 

sannsynlig 
 
 

 3  1  

 
Meget  

sannsynlig 
 
 

2 4  
1 

3  

 
 

Sannsynlig 
 
 

1 10 8 4 3 

 
Mindre 

sannsynlig 
 
 

2 8 1 7 1 

 
Lite 

sannsynlig 
 

3 7 3 4 12 

Skjema 3 - Risikodiagram - som gir et bilde av hvilken risiko de forskjellige uønskede 
hendelser/årsaker representerer. Grønn farge = akseptabel  risiko Gul farge  = ”på grensen” 
risiko Rød farge =uakseptabel risiko 
 
Uakseptabel risiko: . I pkt 3.1.5 er det et skjema som gjenspeiler de hendelser som havnet i 
”rødt” område. Disse  8 hendelser medfører tiltak som må inn i handlingsprogrammet. 
 
På grensen risiko:   Hendelser som havnet innenfor kategorien meget sannsynlig og 
konsekvens farlig , sannsynlig og konsekvens farlig, og sannsynlig og konsekvens kritisk bør 
vurderes å komme inn i handlingsprogrammet. Til sammen er det 8 slike hendelser. 
 
Akseptabel risiko:   Hendelser som kom inn under dette område vil ikke bli tatt inn i 
handlingsprogrammet. 
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3.1.3 Finanalysen 
 
Det ble foretatt finanalyse ( skjema 4 ble benyttet) av de hendelser som kom innenfor 
uakseptabel risiko. Finanalysen fokuserer på konsekvensvurdering og forslag til mottiltak  for: 
: 

• Menneskers liv - og helse  
• Samfunnsviktige funksjoner 
• Kommunal drift, produksjon og tjenesteyting 
• Miljø 
• Økonomiske og materielle verdier 
 

3.1.4   Oversikt over  arbeidsgruppenes mottiltak 
  
Finanalysen ble lagt til grunn da gruppene arbeidet med mottiltak (forebyggende og 
skadedempende). Her ble det fokusert på forebyggende og skadereduserende på de 
operasjonelle, organisatoriske og tekniske områder. Skjema 5 ble benyttet. 
 
 

3.1.5   Arbeidsgruppenes tiltaksliste  
 
Skjema 6 - Oversikt over prioriterte mottiltak etter gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse 
fra gruppene:  

Prio-
ritet 

Hendelse 
nr./Hendelse 

Forslag til 
skadeforebyggen

de tiltak 

Forslag til 
skadebegrensende 

tiltak 

Ansvar Tidsfrist Kostnader Merknader 

GRUPPE 1 

2  
1/Ekstremvær: 
bygningsdeler 
løsner 
 

Informasjon til 
innbyggere om å 
sikre løse 
gjenstander 

Bygningseier sikrer 
løse gjenstander 

Bygningseier ASAP  Info i 
Norsktoppen? 

1  
4, 6/ekstremvær: 
brudd i 
kommunikasjon 
med omverden 
 

ROS, Rullering 
av kriseplan 
Investere i ny og 
mindre sårbar 
telefonsentral 

Øvelser i kriseledelse, 
sattelittelefon 

Ordfører i 
øvelse 
kriseledelse, 
Rådmann for 
investeringer 
og rullering av 
plan 

Rullering 
hvert 4. 
år/ 
telefon- 
sentral 
innen 
2012 

Telefonsentral 
250000,- 

Telefonsentrale
n er gammel og 
det er ikke nye 
deler å oppdrive 

3 13/ekstremvær: 
havari(havn og 
kyst 
 

Værmelding 
dekningsverk 

Kystinfo.no, øvelser i 
oljevern. Øvelser i 
nødetater.opplæring. 
Oljevernutstyr 

Metereogiske, 
fylkesmannen, 
IUA, 
nødetatene.  

   

GRUPPE 2 

1 1. Person over kai 
/ faller i sjø 
 

Holde kai isfri og 
snøfri 

  Straks  Må komme i 
dagsrutinene 

2 2.Bussulykke 
 
 

 Bedre redningsutstyr 
(NY BRANNBIL) 

Brannsjefen 
/Kommune- 
styret 

2012   

3 3. Terrorhandling 
 i skolen 
 

Et system for å 
fange opp 
signaler 

En rømmingsplan Skoleledelsen Snarest 0  
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GRUPPE 3 

1 1 – Brann 
omsorgsboliger 

Døgnkontinuerlig 
tilsyn 
 

Installere 
sprinkleranlegg i alle 
rom 

    

2 2 – Brann - fartøy Reglement for 
bruk av landstrøm  
og elektrisitet 
ombord 

Beredskapsplan for 
bruk av lokale fartøy i 
rednings- 
slukkingsarbeid 

    

3 3 – Brann - 
spredning 

Ny brannbil - 
Kjøllefjord 

Planer for vakthold 
etter en større brann 
 

    

4 1 – Brann 
omsorgsboliger 

Gjennomgang/op
pfølging av bruk 
av elektriske 
apparater 
 

     

5 3 – Brann - 
spredning 

 Etablere 
evakueringsplan for 
hvert tettsted/bygd 
 

    

6 3 – Brann - 
spredning 

 Etablere 
røykdykkertjeneste 

    

 
 
 
 

3.1.6  Hendelser som kom inn under ” på grensen risiko” 
 
På grensen risiko:   Hendelser som havnet innenfor kategorien meget sannsynlig og 
konsekvens farlig , sannsynlig og konsekvens farlig, og sannsynlig og konsekvens kritisk bør 
vurderes å komme inn i handlingsprogrammet. Til sammen er det 8 slike hendelser. 
 
 

Hendelse Sannsynlighet Konsekvens Merknad 
Monsterbølge Sannsynlig farlig Forvarsel gjennom værmelding 
Svikt i 
kommuniksjon/samband 

sannsynlig kritisk Satellitt – telefoner anskaffet. –
veiledning/øvelse må til 

Forhindring av beredskap   Ekstremvær må en forholde seg 
til. Opprette kommandosentral 

Forlis/grunnstøting Meget 
sannsynlig  

farlig Bistand alt avhengig hvor 
forliset foregår, samt 
situasjonsbetinget. Andre 
redingsenheter må kontaktes. 

Sne  / steinras mot kjøretøy Sannsynlig  farlig Flere områder vei/fjell som 
ikke er sikret. NB! Statens 
vegvesen. 

Person savnet sjø, fjell  sannsynlig farlig Holdningsskapende arbeid om 
å ferdes på sjø og fjell 

Utforkjøring/kollisjon sannsynlig kritisk Tilstrekkelig redingsutstyr 
mangler i kommunen. 

Forgiftning av vann   Kontroll/prøver/alternative 
vannkilder  
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3.1.6 Tiltak fra ros-analyse fra 2007  og vedtak i beredskapsrådet som ikke 
er gjennomført 
 

Hendelse/tiltak Henvisn. 
Tiltaksplan 
/fra vedtak/tilsyn 

Merknad 

Ras ( stein, sne) mht bygg og 
infrastrultur 

Tiltaksplan Tiltak må vurderes snarest. Henvisning 
til NGI - rapport for nordlige del av  bl.a. 
Kjøllefjord og Dyfjord. 

Strømbrudd Tiltaksplan Mangler aggregat på Kjøllefjord og 
Lebesby skoler, Kjøllefjord vannverk. 

Kjemikalieregistrering og tiltak Tiltaksplan Kommunen mangler ei fullstendig 
oversikt. Henvisning pkt 10 i 
beredskapsplan 

Utredning /omlegging av vei i 
forhold til drikkevannet 

Vedtak i 
Beredskapsrådet 

Skriftlig henvendelse gjort til 
Fylkeskommunen. Tilbakemelding er at 
de kommer til å se på saken ( må følges 
opp)  

Beredskap i forhold til bruk 
hjertestarter  

 Brannbefal på kurs for å lære å bruke 
hjertestarter Henvisning pkt 10 

Kriseøvelser Vedtak Bordøvelser og praktisk øvelse for 
kriseledelsen med jevne mellomrom 

Brann/Brannbil Vedtak Satt inn i øk.plan 2012 
Utstyr for å åpne bilvrak Tiltaksplan/vedtak Utstyr i egen brannbil, avtale med 

nabokommune.Henvisning pkt 5 og 10 
Brannberedskap Generelt Nødvendig med ros - analyse 

Henvisning pkt 10 
Alle bygninger med oppdaterte 
HMS-planer 

Tiltaksplan Under oppdatering - må følges opp 

Vannforsyninga Tiltaksplan Henv. Vannforsyningsplan 
Oljeforurensning stor skala Tiltaksplan Henv. IUA  
Oljeforurensning små skala  LK 
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4. VEDLEGG 

4.1 Vedlegg 1: Beredskapsplanens handlingsprogram 2011- 2014 
 

Tiltak 
nr. 

Tiltaksbenevnelse 
skadeforebyggende 

Tiltaksbenevnelse 
skadebegrensende 

Henvisn. 
dokument 

Kr. 
År 
2011 

Kr 
År 
2012 

Kr. 
År 
2013 

Kr. 
År 
2014 

Reg i 
øk plan 
/drift/ 
invest 

1) Ekstremvær– 
bygningsdeler løsner 
-info til innbyggere 

Bygningseier sikrer løse 
gjenstander 

ROS-
analyse 
2011 

0 0 0 0  

2) Ekstremvær: brudd i 
kommunikasjon med 
omverden – ny 
telefonsentral * 

Øvelser i kriseledelse pluss 
øvelse i bruk av sattelittelefon 

Krise-
ledelsesplan 

5  ̀ 250’ * 0 0 Nei 

3) Havari ved ekstremvær – 
bedre dekningsverk 

Opplæring/øvelser/oljevern- 
utstyr 

ROS-
analyse 
2011 

`0 0 0 0  

4) Person over kai/faller i sjø 
– holde kai isfri/snøfri  

Leidere, livbøyer ROS-
analyse 
2011 

10’ 10’ 10’ 10’ Nei 

5) Bussulykke Ny brannbil m/ rdiverse 
redingsutstyr  

ROS-
analyse 
2011 

0 2.500 0 0 Ja 

6) Terrorhandling i skolene – 
våpen – system for å 
fange opp signaler 

Rømningsplan ROS-
analyse 
2011 

0 0 0 0  

7) Brann – omsorgsbolig – 
døgnkontinuerlig tilsyn 

Sprinkleranlegg i alle rom - 
Kjøllefjord 

ROS-
analyse 
2011 

0 0 300’  Nei 

8) Brann omsorgsbolig- 
gjennomgang bruk av 
elektriske apparater, samt 
forebyggende tiltak 

 ROS-
analyse 
2011 

     

9) Brann – fartøy – regler for 
bruk av landstrøm og 
elektrisitet ombord 

Bruk av lokale fartøy i 
rednings/slukking inntil 
ekstern bistand 

ROS-
analyse 
2011 

     

10) Kommunens 
brannvernordning 
rulleres: ROS-analyse 

 ROS 
analyse 
2007 

0 0 0 0 Nei, må 
påføres i 
drift 

11) Trafikkulykke: Se pkt 5 
og 10 

       

12) Steinras og sneras i 
bebyggelse; Sneskjermer, 
støtteforbygninger, og 
steinsprangnett 

Avstenging av skadeområder. 
Evakuering 

Ros-analyse 
2007 

150` 150` 150` 150` Ja 

13) Strømbrudd:Aggregat 
Kjøllefjord skole,  
Lebesby skole, 
Kjøllefjord vannverk 

 Ros-analyse 
2007 

 150` 300` 300` Nei 

14) Kriseledelsen: bordøvelse 
hvert år og praktisk øvelse 
hver 4.år. 

 Plan for 
kriseledelse 

15’ 5’ 5’ 5’ Nei 

15) Rullering av HMS -
tiltaksplaner for alle 
sektorer  

 ROS –
analyse 
2007 

     

16) Forurensning: 
Registrering av nedgravde 
oljetanker: prosjekt 

 Ros-analyse 
2007 

 50’   Nei 

4.2      Vedlegg 2:  Gruppesammensetning for arbeidet med RoS- analysen 
Oversikt over trusselbilder og hvilke grupper som har vært med å arbeidet med. 
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Trussel/hendelse 

GR,NR
, 

SIV NK LKF AMB OPP
V 

TEKN HoS KRK  LiL SA 

1.Uvær ( KW ) 1 X   X X X  X  X 
1.Flom    X   X X X  X  X 
1.Strømbrudd   X   X X X  X  X 
1.Ras(stein og sne)   X   X X X  X  X 
            
2.Terror  (AB) 2   X  X  X  X X 
2.Bilulykkker      X    X   X 
2.Fly/Bussulykker    X    X   X 
2.Båtulykker    X    X   X 
2.Ulykker i havna    X    X   X 
2.Savnede 
personer 

   X    X   X 

            
3.Brann   (PBM) 3 X  X  X X X   X 
3.Kjemikalier  X  X  X X X   X 
3.Oljeforurensning  X  X  X X X   X 
3.Vannforsyningen  X  X  X X X   X 
            

Forkortelser:  
SIV= Sivilforsvaret, NK= Nordkyn Kraftlag L-KF= Leb esby Kjøllefjord Havn KF , AMB= 
Ambulansetjenesten, OPPV= Oppvekstsektoren, TEKN= Teknisk etat, HoS= Helse-og sosialsektoren 
KRK= Kjøllefjord Røde Kors, LiL = Lensmannen i Lebesby, SA=Sentraladministrasjon 
 
Ledere av gruppen: 
 KW= Kjell Wian 
AB= Arnfinn Bønå 
PBM = Peter Berg Mikkelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Vedlegg 3: Veileding til Rosanalysen 
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Gjennomføring av overordnet ROS-analyse  
Her er Fylkesmannens oversikt over de ulike trinnene i selve analysearbeidet.  
TRINN 1: Arbeidsgruppene får opplæring og diskuterer i plenum  

• Arbeidsgruppene får opplæring i bruk av de ulike analyseskjemane. og det blir gitt en 
gjennomgang av analyseprosjektet.  

• Arbeidsgruppene diskuterer begrepene sannsynlighet og konsekvens i plenum, slik at alle 
har en felles forståelse av begrepene. Skjema 1  kan fungere som utgangspunkt 
for begrepsavklaringen.   

• Forslag til definisjoner i skjema 1 er kun forslag til avklaringer av begrepene. Det er viktig at en 
finner fram til en lokal tilpasning av begrepsbruken.   

TRINN 2: Arbeidsgruppene har en "brainstorm" og for etar en grovanalyse   

• "Brainstorm" - ved å bruke en tavle eller lignende skal arbeidsgruppene først liste opp alle 
tenkelige hendelser, som arbeidsgruppen ser for seg kan skje innenfor gruppens 
analyseområdet. Dette må gruppen gjøre uten å være kritisk til omfang, art hyppighet eller 
andre begrensende faktorer. I denne fasen overser dere sannsynlighet, konsekvens og 
dagens beredskap.  

• Etter at arbeidsgruppen har listet opp alle tenkelige hendelser, skal den foreta en grovanalyse 
ved hjelp av skjema 2 . Det betyr at det skal foretas en grov vurdering og gradering av 
sannsynlighet  og konsekvens . Deretter beskrives dagens beredskap i høyre kolonne på 
skjemaet. Følgende spørsmål bør som et minimum besvares når det gjelder dagens 
beredskap:  

o Hvem har ledelsesansvaret for hendelsen?  
o Finnes det tilstrekkelig med ressurser, materiell/ personell?  
o Kan hendelsen løses av det ordinære hjelpeapparatet i kommunen?   

TRINN 3: Arbeidsgruppene klassifiserer grovanalysen e ut i fra risikomatrisen   

• Med utgangspunkt i risikomatrisen i skjema 3 , foretar arbeidsgruppene en utvelgelse av hvilke 
hendelser som skal gjennomgås og analyseres i dyben.  

• Hendelser som ut fra grovanalysen kan plasseres i den røde  delen av risikomatrisen 
skal gjennomgå en finanalyse, mens hendelser som kan plasseres i den gule  delen av 
risikomatrisen må arbeidsgruppen diskutere hvorvidt en skal finanalysere.     

• Etter at dette er gjort samles alle arbeidsgruppene for å diskutere grovanalysene i plenum. Er 
det for eksempel noen temaer som faller utenfor alle arbeidsgruppene? Er det enighet om hva 
en skal gå videre med i en finanalyse?  

TRINN 4: Arbeidsgruppene foretar en finanalyse   

• Med utgangspunkt i skjema 4 , som utgjør finanalysen, må arbeidsgruppene beskrive 
hendelser som skal analyseres. Angi mulige årsaker til hendelsen.   

• Skaff rede på om det allerede eksisterer forebyggende tiltak som vil kunne virke positivt inn på 
vurderingen av sannsynlighet (finnes det forhold som virker negativt?).  

• Beskriv sannsynligheten  og sett kode for denne (bruk definisjoner i skjema 1).  
• Før arbeidsgruppene foretar en konsekvensgradering innenfor hvert område må dere liste opp 

skadebegrensende tiltak som allerede er iverksatt .  
• Foreta deretter en konsekvensvurdering,  sett konsekvenskode og beskriv konsekvensene 

for henholdsvis:   
o menneskers liv og helse,   
o samfunnsviktige funksjoner,  
o kommunal drift, produksjon og tjenesteytelse,  
o miljø,  
o økonomiske/ materielle verdier  

• Kom deretter med forslag til mottiltak innenfor hvert område på skjemaet .  
• Nederst på skjemaet må det foretas en samlet risikovurdering  (bruk definisjoner i skjema 2).  



 14 

TRINN 5: Arbeidsgruppens kommer med forslag til mot tiltak   

• Ved hjelp av skjema 5 , skal arbeidgruppene etter å ha gjennomført finanalysen beskrive 
konkrete (handlingsbeskrivende) mottiltak som har til hensikt å virke forebyggende 
og skadebegrensende. Med forebyggende tiltak forstår vi tiltak for å minske muligheten for en 
uønsket hendelse, dvs. å sette inn mottiltak mot årsakene til hendelser. Med 
skadebegrensende tiltak forstår vi tiltak for å minske konsekvensene av en uønsket hendelse. 
Risikoreduserende tiltak kan være av teknisk, operasjonell og/eller organisatorisk art:  

o Tekniske tiltak - omfatter konstruksjonsforbedringer, investeringer i reperasjons- eller 
reserveutstyr og utplassering av beredskapsutstyr.  

o Operasjonelle tiltak - er blant annet overvåkningssystemer og arbeids- og 
vedlikeholdsprosedyrer.  

o Organisatoriske tiltak - omfatter opplæring og øvelser, klargjøring av ansvarsforhold 
og samordning, (interkommunale) samordninger, etablering av varslings- og 
informasjonsrutiner.  

• Forslagene til risikoreduserende tiltak må være spesifikke.     
• Systematiser sluttproduktet i skjema 6,  og kom med foreløpig overslag av pris og forslag med 

hvem som er ansvarlig for oppfølging.  
• Til slutt diskuterer arbeidsgruppene i plenum resultatet av analysen, før det endelige resultatet 

av analysen overleveres styringsgruppen.   

TRINN 6: Behandling i styringsgruppen   

• Styringsgruppene behandler analysene og arbeidsgruppenes anbefalinger. Hvis det er levert 
rapporter fra lavere arbeidsgrupper har styringsgruppen et særlig ansvar for å ivareta et 
helhetsperspektiv. Styringsgruppen må bruke skjema 6  for å prioritere mellom de forslagene 
som arbeidsgruppene har kommet med. En helhetsvurdering gjelder både muligheter for 
samordnings- og rasjonaliseringsgevinst, og prioritering for oppfølging av analysene.  

TRINN 7: Utarbeidelse av sluttrapport   

• Utarbeid sluttrapport og oversend rapporten til Fylkesmannen.  
• Det er viktig at analysen blir oppdatert minst en gang hver valgperiode. Sett gjerne ned en 

arbeidsgruppe for å vurdere om det er nødvendig med tileggsanalyser.    

TRINN 8: Politisk behandling   

• Styringsgruppen formidler resultater og gir anbefalinger om oppfølging til kommunens politiske 
ledelse i henhold til normal prosedyre.  

• Det er viktig at forslag til mottiltak blir lagt fram for politisk behandling, slik at det kan vedtas 
ev. handlingsplaner for å redusere risikoen.    

• Det er kommunens politiske ledelse som må ta endelig stilling til hvordan man skal følge opp 
avdekkede risiko- og sårbarhetsforhold. Skal man akseptere situasjonen slik den er, eller skal 
forslagene til tiltak iverksettes? Hvordan skal man vektlegge forebyggende tiltak i forhold til 
skadebegrensende tiltak? Dette er politiske beslutninger.  

• Er det umulig å redusere risikoen, enten på grunn av dårlig økonomi eller andre forhold, må 
det i kriseplanen tas høyde for hva som skal gjøres hvis den uønskede hendelsen skulle skje. 
   

TRINN 9: Områder for oppfølging   

• Kommunens ordinære planlegging og beslutninger -  en rekke konkrete behov for 
ivaretakelse av beredskapsmessige hensyn vil framkomme gjennom analysearbeidet. Slik 
danner analysen naturlige planforutsetninger for kommunens ordinære planleggingsaktivitet. 
Eksempler på slik planleggingsaktivitet: budsjettarbeid, den generelle kommuneplanleggingen, 
arealplanlegging, og fagplaner for helse- og sosialplan og teknisk plan.  
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• Kommunens kriseplaner  - kommunale kriseplaner bør rettes mot de risiko- og 
sårbarhetsforhold som er avdekket. Dette gjelder både plan for et ledelsesapparat og for 
fagetatene i kommunen.  

• Avklare samarbeids- og koordineringsmuligheter  - analysen kan følges opp med å avklare 
forholdet mellom for eksempel kommunen og andre offentlige instanser. Analysen kan for 
eksempel ha avdekket et behov for ulike interkommunale samarbeidsformer.  

• Dokumentere behov overfor andre  - analysen vil kunne avdekke forhold hvor andre har et 
oppfølgingsansvar eller annen spesiell interesse. Det er viktig at kommunen bruker analysen 
til å påpeke behov for oppfølging over de rette ansvarlige.  

• Øvelser  - som er spesielt vinklet inn på de hendelser som er mest sannsynlig og/eller har 
størst potensiell skadevirkning.  

• Opplæring og kompetanseheving  - analysen kan avdekke manglende kunnskaper med 
hensyn til å handtere en krisesituasjon. Dette kan følges opp med opplæring og 
kompetanseheving.  

• Planleggingsgrunnlag for andre  - kartlegging av sårbarhet i kommunen vil kunne danne et 
planleggingsgrunnlag for andre myndigheter eller virksomheter.  

(08.03.2010 Oppdatert: 04.08.2010)  
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