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Sakstittel:  REVISJON AV HELHETLIG ROS 2018 LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby formannskap vedtar å starte revisjon av Lebesby kommunes helhetlige risiko- 

og sårbarhetsanalyse. 

2. Lebesby kommunestyre vedtar følgende mandat for arbeidet: 
 

Prosjektgruppa gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

for Lebesby kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på 

den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal det utarbeides en tiltaksplan for 

oppfølging i kommunens plan-, økonomi- og budsjettarbeid. Den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal beredskapsplikt, 

sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven), og forskrift om 

kommunal beredskapsplikt.  
 

Formål  

Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:  

 gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen, og hvordan de 

påvirker kommunen  

 avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter  

 foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres  

 plassere ansvar for oppfølging av det enkelte tiltak innad i 

kommuneadministrasjonen, samt sette tidsfrist for når tiltaket skal igangsettes  

 gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap  
 

Organisering, roller og ansvar  

 Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er 

kommunens ledelse  

 Rådmann og sektorledere utgjør styringsgruppa og utpeker prosjektleder og 

deltakere i en prosjektgruppe, som har ansvar for planlegging og gjennomføring 

av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i revisjonsarbeidet. 

 Styringsgruppa skal sammen med prosjektleder gjennomgå analyseresultatet og 

foreslå tiltaksplan 

 Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen for kommunestyret og følge opp tiltaksplan 
 

Tidsplan  

Prosjektet starter opp i september 2018, endelig helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse for 2019-2022 skal legges frem for kommunestyret innen utgangen 

av 2018. 
 

3. Kostnader forbundet med rullering av helhetlig ROS-analyse belastes 

sentraladministrasjonen. 

 



 

Saksutredning: 
 

Faktaopplysning: 

Samfunnet rammes stadig av uønskede hendelser som setter liv, helse, miljø, infrastruktur 

eller andre materielle verdier i fare. Kommunen er en sentral aktør i håndteringen av slike 

hendelser, og har ifølge Sivilbeskyttelsesloven plikt til å planlegge slik at samfunnssikkerhet 

og beredskapsarbeid ivaretas på best mulig måte. Det fremste verktøyet kommunen har for å 

planlegge for uønskede hendelser, er en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). En 

helhetlig ROS-analyse er et overordnet verktøy for å tenke systematisk rundt 

samfunnssikkerhet og sårbarhet, på tvers av sektorer.  

 

Kommunens helhetlige ROS-analyse ble siste revidert i 2015, og det er nå tid for å foreta ny 

revisjon.  

 

En administrativ gjennomgang viser at mye av tiltaksplanen i dagens helhetlige ROS-analyse 

er fulgt opp, men at noe fortsatt gjenstår. Tiltak som ikke er gjennomført, skal vurderes 

videreført i ny plan. 

 

Tiltaksplan, Helhetlig ROS-analyse 2015-2018 
Hendelse Tiltak Fore

bygg
ende 

Ska
de-
red
user
end
e 

Ansvar Tids-
frist 

Kostn
ad 

Merknader Kommentar 2018 

Bortfall av 
strømforsyning over 
lengre tid/ 
Bortfall av eller 
manglende telefoni/ 
internett 

Forbedre kommunikasjon i 
Laksefjorden 
-Jobbe opp mot Telenor for å 
sørge for at det blir installert 
backupstrøm på mobilmaster 
i Laksefjorden 

 X 
 

X Råd-
mann 

Innen 
utg av 
2015 

  Anmode Telenor 
om å vurdere 
saken. Tas opp i 
forbindelse med 
pågående 
utbygging av 
kommunikasjon i 
Laksefjorden (stille 
krav til utbygger - 
ta det med i 
kravspek) 

Har hatt møter 
med Nkom, 
Telenor, DSB – de 
setter opp 
prioriteringslister 
over utbygginger. 
Lebesby står i 
planen for 
2018/2019 

Bortfall av eller 
manglende telefoni/ 
internett 

Kartlegging av 
satelittelefoner i hele 
kommunen 
- Vurdere om det er behov for 
flere enn idag 
- Sørge for opplæring i bruk 

  X IKT Innen 
utg av 
2015 

100’   Helse har ansvar 
for tiltaket. 
Satelittelefoner i 
bruk i hjemme-
basert omsorg på 
Lebesby. Usikker på 
status for Kunes og 
Veidnes. Sjekkes 
opp 

Ras/skred (stein, jord, 
snø) mot bebyggelse, 
annen infrastruktur, 
kjøretøy 

Følge opp rapport fra NGU 
-vedr tiltak for vedlikehold og 
inspeksjon av rasgjerder 

X   Teknisk 
sjef 

Vår 
2016 

   Delvis vurdert. Nett 
ovenfor Strand-
veien («Nyveien») 
inspisert etter 
hendelse med 
steinsprang. 
Tiltaket bør 
imidlertid settes 
opp i ny plan. 

Ras/skred (stein, jord, 
snø) mot bebyggelse, 
annen infrastruktur, 
kjøretøy 

Jobbe opp mot 
sektormyndigheter for bedre 
rassikring av spesielt utsatte 
strekninger 
- Oksevågdalen, Dyfjord, 
Bekkarfjord 

X   Teknisk 
sjef 

 Vår 
2016 

    Arbeid pågår. 
Rassikring i 
Oksevåg, Dyfjord. 
Har foreløpig ikke 
fått gjennomslag 
for Bekkarfjord. 



Båtulykke som følge 
av grunnstøting, 
havari, kollisjon, 
brann 

Plan for mottak av stort 
antall skadde/uskadde 
- drift av mottakssenter, 
nødaggregat, etc 

  X Råd-
mann 

Okt 
2015 

  Det skal lages 
tiltakskort for 
hendelsen. 

Det utarbeides i 
disse dager en 
egen ROS-analyse 
for cruisetrafikk, i 
samarbeid med 
Nordkappregionen 
havn. 

Terroranslag mot 
infrastruktur (strøm, 
telenett, transport, 
kommunikasjon) 

Oppdatere planverk   X Råd-
mann 

Okt 
2015 

  Det skal lages 
tiltakskort for 
hendelsen 

 

Bombetrussel Oppdatere planverk   X Råd-
mann 

Okt 
2015 

  Det skal lages 
tiltakskort for 
hendelsen 

 

Skyting/trusler om 
vold i skole/ 
barnehage 

Etablere rutiner for befaring 
av lokaler - nøkkelpersonell 
Personell som vil kunne bli 
involvert i en slik hendelse, 
bør gjøre seg kjent i alle 
skoler/barnehager i 
kommunen. 
Innføre rutiner slik at alt 
personell til enhver tid er 
kjent med byggenes plan-
løsning, nødutganger, etc. 

  X Opp-
lærings-
sjef 

Okt 
2015 

  Plantegninger over 
aktuelle bygg 
oversendes politi, 
ambulanse/lege, 
brann 

Politiet har plan-
tegninger over 
byggene. 
Barnehage har 
kontakt med 
politiet vedr 
gjennomgang av 
bygg. 
PLIVO-øvelse 
gjennomført på 
Kjøllefjord skole i 
2016 

Tiltak gjelder for flere 
hendelser 

Beredskaps-
/samvirkeøvelser 

X  Bered-
skaps-
råd 

Årlig  Forslag til 
øvelser/scenarier i 
helhetlig ROS (se 
vedlegg 8) skal 
drøftes og 
prioriteres av 
beredskapsråd  

Det har vært 
gjennomført flere 
øvelser, men i regi 
av andre (f eks 
nødetatene). 
Beredskapsrådet 
bør møtes oftere. 

Ny hendelse: 
Rømning av 
oppdrettsfisk 

Igangsette analyse av 
kommunens potensielle 
oppdrettslokaliteter, med 
fokus på miljøpåvirkning ved 
en eventuell rømning av 
oppdrettsfisk 

  X Råd-
mann 

Innen 
utg av 
2016 

300’ Kommunen ønsker 
mer kunnskap om 
ulike lokaliteters 
sårbarhet knyttet 
til rømnings-
problematikk. 

Analyse ikke 
gjennomført. I 
disse dager plan-
legges en bredere 
miljøanalyse av 
vannforekomsten 
Laksefjorden.  
Kommunen bør 
kartlegge hvilke 
ROS-analyser 
større aktører (som 
smolt, oppdrett) 
har for sin virksom-
het. Eks.ved 
rømning 

 

Mandat for revisjonsarbeidet 

  

Administrasjonen foreslår følgende mandat for arbeidet med helhetlig ROS. Teksten baserer 

seg i hovedsak på veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: 

 

Prosjektgruppa gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

for Lebesby kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på 

den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal det utarbeides en tiltaksplan for 

oppfølging i kommunens plan-, økonomi- og budsjettarbeid. Den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal beredskapsplikt, 

sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven), og forskrift om 

kommunal beredskapsplikt.  
 

Formål  

Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:  



 gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen, og hvordan de 

påvirker kommunen  

 avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter  

 foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres  

 plassere ansvar for oppfølging av det enkelte tiltak innad i 

kommuneadministrasjonen, samt sette tidsfrist for når tiltaket skal igangsettes  

 gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap  
 

Organisering, roller og ansvar  

 Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er 

kommunens ledelse  

 Rådmann og sektorledere utgjør styringsgruppa og utpeker prosjektleder og 

deltakere i en prosjektgruppe, som har ansvar for planlegging og gjennomføring 

av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

 Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i revisjonsarbeidet. 

 Styringsgruppa skal sammen med prosjektleder gjennomgå analyseresultatet og 

foreslå tiltaksplan 

 Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen for kommunestyret og følge opp tiltaksplan 
 

Tidsplan  

Prosjektet starter opp i september 2018, endelig helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse for 2019-2022 skal legges frem for kommunestyret innen utgangen 

av 2018. 

 

Vurdering: 

Kommunen har lovfestet plikt til å planlegge for samfunnssikkerhet og beredskap gjennom 

en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Dette anbefales gjort hvert fjerde år. Dagens 

helhetlige ROS-analyse gjelder for 2015-2018. Det er derfor naturlig å bruke høsten 2018 til 

å lage ny helhetlig ROS-analyse som skal gjelde fra 2019 og ut 2022. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Hege Johansen 

  Planlegger 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


