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Sammendrag 
 
Kommunen har lovfestet plikt til å jobbe med samfunnssikkerhet og beredskap. 
Denne beredskapsplikten er nedfelt i Sivilbeskyttelsesloven, og i forskrift om kommunal 
beredskapsplikt.  
Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet på tvers av 
sektorer i kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, 
miljø og materielle verdier.  
 
Plikten omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som 
virksomhet og som pådriver overfor andre aktører (i hht. forskriftens § 1 – Formål). 
Relevante aktører er for eksempel eiere av kritisk infrastruktur og kritiske 
samfunnsfunksjoner, frivillige organisasjoner, bedrifter med storulykkespotensiale, 
nødetatene osv.  
 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) anbefaler at alle kommuner 
etablerer et beredskapsråd for å møte de kravene som stilles i forskriften. 
Lebesby kommune har hatt beredskapsråd de siste 15-20 årene, men gjennomgang så 
langt finner ikke at det har vært vedtatt et eget reglement for beredskapsrådet.  
 

Beredskapsrådet skal være kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål. Rådet 
skal være et forum for utveksling av informasjon og koordinering av kommunens og 
andre berørte aktørers tiltak. Rådet skal ha regelmessige møter.  

Reglement legges fram for beredskapsrådet og kommunestyret til vedtak. 
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1 Oppnevning, valgperiode og ledelse 
 
Kommunestyret vedtar reglement etter innstilling fra Beredskapsrådet. 

 Oppnevning følger kommunestyrets valgperiode. 

 Dersom en person trer ut av sin funksjon i løpet av valgperioden, delegeres det til 
rådmannen å erstatte vedkommende. Dette skal refereres for Beredskapsråd og 
Kommunestyret. 

 Beredskapsrådet ledes av Ordfører. 

 

2 Beredskapsrådets oppgaver 
 

Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål mellom 
kommunale / statlige myndigheter og frivillige organisasjoner på kommunenivå. 

Beredskapsrådet skal være et forum for gjensidig informasjonsutveksling om 
beredskapsmessig status i vår kommune. 

Beredskapsrådets oppgaver er å: 

 Gi gjensidig informasjon om beredskapsforhold 

 Gi råd til besluttende myndigheter på kommuneplan 

 Inngå avtaler om samarbeid 

 Finne felles løsninger 

 Ta initiativ til beredskapsforberedelser 

 

Eksempler på tema: 

• Gjensidige orienteringer om planlegging og ressursutvikling 

• Klargjøring av ansvars- og rolledeling  

• Styrking av samarbeidet på tvers av ”etats”- og forvaltningsgrenser 

• Arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

• Sikring av beredskapshensyn i samfunnsplanlegginga i forbindelse med regulerings- 

og kommuneplaner 
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3 Beredskapsrådets møteplan 
 

For å fremme beredskapsarbeidet og styrke samarbeid og motivasjon er det viktig at 
rådet møtes jevnlig. Beredskapsrådet innkalles normalt til møte minst 2 ganger hvert år; 
mai og september. 
Møteplan for neste år vedtas i septembermøtet. 
Dersom leder finner det hensiktsmessig, innkalles Beredskapsrådet til møter utøver 
fastsatt møteplan.  

 

 
 

 

4 Beredskapsrådets sammensetning 
 

Beredskapsrådet er sammensatt av kommunens kriseledelse, samt 1 representant fra 
hver av organisasjonene: Brannvesen, Lensmannen i Lebesby, Ambulansetjenesten, 
Nordkyn Kraftlag, Kjøllefjord Røde Kors Hjelpekorps og Sivilforsvaret. 
Organisasjonene melder inn sin kandidat for beredskapsrådet til kommunen. Vervets 
varlighet bør være 4 år og følger valgår i kommunen. 
 

 
4.1. Beredskapsrådets kontaktinformasjon pr mai 2017  

Oppdatert liste finnes til enhver tid i kommunens kriseplan, vedlegg 2  
 
 
 Beredskapsbenevnelse 

E-post 

Beredskapsrådet beredskapsradet@lebesby.kommune.no  

             
Instans Kontaktperson Telefonnr 

arbeid 
Mobil tlf Telefon 

privat / 

Rådmann Harald Larssen  958 99 585  

Ordfører Stine Akselsen  901 27 226  

Teknisk sjef Birger Wallenius  91 64 06 56  

Brannvesen Frank Pettersen 97 99 09 25 97 99 09 
025 

 

Serviceleder / 
Beredskapskontakt 

Anne Lill Fallsen 97 99 09 05 415 86 059 415 86 059 

Helse- og 
omsorgssjef 

Muna Larsen  47 82 90 05  

Opplæringssjef Lise B Øfeldt  40 63 05 95  

mailto:beredskapsradet@lebesby.kommune.no
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Nordkyn Kraftlag  Håvard 
Pedersen 

78 49 97 00 / 

 

48 23 40 01 48 23 40 01 

Kjøllefjord Røde 
Kors 

Michael Bech  957 23715 957 23 715 

Lensmannen i 
Lebesby 

Einar Ingilæ 78 97 23 01 91 61 55 85 91 61 55 85 

Ambulansetjenesten Dan Børge Weie 78 49 82 24 995 63 078 995 63 078 

Sivilforsvaret  

Leder av SF avd. 
Nordkyn 

Ørjan Olsen  

 

 

 917 44 987 917 44 987 

  
 
 
 
 

5 Rapportering 
 

Beredskapsrådets aktivitet rapporteres årlig til kommunestyret som referatsak. 
 
 
 
 
 

6 Revisjon av reglement 
 

Beredskapsrådets reglement skal revideres når det finnes hensiktsmessig, og minimum 
hvert 4.år (følger intervall for valgår). 


