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Sakstittel:  REVISJON AV HELHETLIG ROS 2018 LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommune vedtar Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lebesby 

kommune – rapport med tiltaksplan 2019-2022. 

2. Helhetlig ROS-analyse skal følges opp som beskrevet i analysens kapittel 5, samt i 

vedlegg 8. 

3. Aktuelle tiltak skal prioriteres i økonomi- og budsjettarbeid i Lebesby kommune. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lebesby kommune. Rapport med tiltaksplan 2019-

2022 

 

Faktaopplysning: 

Alle kommuner skal ifølge Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt 

jobbe helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap. Helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse (ROS) er det sentrale overordnede dokument i beredskapsarbeidet. 

 

Forrige helhetlige ROS ble vedtatt i 2015 og gjaldt ut 2018. Siden høsten 2018 har 

administrasjonen arbeidet med revisjon av helhetlig ROS. Vedlagte ROS-analyse er 

utarbeidet i henhold til mandatet vedtatt av formannskapet i PS 81/18 i september 2018. I 

underkant av 20 personer har vært engasjert i arbeidet. I tillegg til kommunale etater har 

ambulanse, brann, Sivilforsvar, Røde Kors, Redningsskøyta, Nordkyn Kraftlag, Lebesby 

akutthjelp, Grieg og Foldalbruket deltatt. 

 

Gjennom gruppearbeid har deltakerne identifisert og analysert potensielle uønskede hendelser 

som kan ramme kommunen, samt foreslått tiltak for å avbøte risiko og sårbarhet. 

Styringsgruppa (ledergruppe) har vurdert analysen og foreslåtte tiltak, og har satt opp en 

tiltaksplan for oppfølging av ROS-analysen. Analysen og tiltaksplanen er drøftet i 

beredskapsrådet, og innspill herfra er tatt med i vedlagte forslag til ROS-analyse. 

 

Følgende tiltak foreslås satt i plan for oppfølging: 



 
Hendelse Tiltak Ansvar for oppfølging Tidsfrist Kostnad Merknader 

Diverse Utvikle informasjonsmateriell 
om lokal egenberedskap mm 

Beredskapsrådet 2019     

Diverse Vurdering og prioritering av 
beredskaps-/samvirkeøvelser 

Beredskapsrådet 2019   Gjennomgang bør gjøres 
årlig 

Ras/skred Følge opp rapport fra NGU Teknisk sjef 2020 Uklart   

  Kompetanseheving/kurs i 
skredvurdering 

Teknisk sjef 2020 Uklart   

Bortfall/svikt i 
telefoni, internett 

Etablere avtaler om 
møteplasser i bygdene Veidnes 
og Kunes 

Beredskapskontakt 2019 Dialog 
med 
bygde-
butikker 

Ses i sammenheng med 
oppdatering av kriseplan 

  Utarbeide egen kriseplan for 
Laksefjord ved 
kommunikasjonsutfall  

Rådmann 1. 
kvartal 

2019 

    

  Utpeke kontaktpersoner i 
bygdene som har ansvar for 
igangsetting av tiltak ved 
kommunikasjonsutfall 

Rådmann/ 
beredskapskontakt 

2019   Ses i sammenheng med 
avtaler om møteplasser i 
bygdene (se punktet over). 
Kontaktpersoner bør være 
involvert i annet 
beredskapsarbeid (eks 
brannvesen). 

  Få på plass nødnettradio i alle 
bygder 

Teknisk sjef 2020 30000   

  Etablere rutiner for vedlikehold 
og bruk av nødnettradio 

Varabrannsjef/avdeling
sleder beredskap 

2019     

  Utarbeide rutiner for bruk av 
satelittelefon 
- regelmessig vedlikehold og 
testing av telefon 
- årlig oppdatering/kursing i 
bruk 
- utarbeide enkel 
brukerveiledning som 
oppbevares ved telefonen 

Beredskapskontakt 2019   Satelittelefon på Lebesby 
skal alltid være i bygda. 
Helse og omsorg må 
eventuelt investere i egen 
satelittelefon for bruk på 
reise/hjemmebesøk 

  Utarbeide tiltakskort for 
hendelsen 
kommunikasjonsutfall 

Beredskapskontakt 2019   Ses i sammenheng med 
oppdatering av kriseplan 

Trafikkulykker Skilting i scooterløype der løypa 
krysser vei 

Scooterløypeansvarlig 2020 20000   

Skipsulykke (større 
fartøy) 

Etablere beredskapskasse for 
masseevakuering 

Nordkappregionen 
havn 

Tas opp 
med 
havnefo
retak 

    

  Utarbeide tiltakskort for 
masseevakuering og etablering 
av evakueringssentre 

Beredskapskontakt 2019   Ses i sammenheng med 
oppdatering av kriseplan, 
ROS for cruisetrafikk 

Forurensning 
(sjø/land) 

Utarbeide beredskapsplan for 
forurensning 

Teknisk sjef 2019 Uklart 

  

Svikt i vanntilførsel Utarbeide tiltakskort Beredskapskontakt 2020   Inkludert se på rutiner for 
distribusjon av vann til de 
som trenger assistanse. Ses 
i sammenheng med 
oppdatering av kriseplan. 

Manglende melding 
til nødetater 

Merking av kommunale boliger Teknisk sjef 2019  15000 Utvendig adressemerking 

PLIVO Utarbeide tiltakskort for 
masseevakuering   

Beredskapskontakt 2019 

  

Ses i sammenheng med 
oppdatering av kriseplan 

 



I tillegg til tiltakslisten, inneholder vedlegg 8 en gjennomgang av alle forslag til tiltak, og 

vurdering av hvordan disse skal følges opp. Noe er satt opp i tiltakslisten, mens andre forslag 

skal følges opp av administrasjonen på andre måter. 

 

Vurdering: 

Den helhetlige ROS-analysen er et resultat av en grundig og bred prosess. Etter vår vurdering 

oppfyller analysen krav som stilles i lov og forskrift. Forslag til tiltak har blitt grundig vurdert 

og drøftet i flere runder. Tiltaksplanen har et realistisk omfang, og foreslåtte tiltak forventes å 

styrke samfunns- og sikkerhetsarbeidet i Lebesby kommune. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Hege Johansen 

  Planlegger 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


