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REVISJON AV HELHETLIG ROS 2018 

LEBESBY KOMMUNE 

 

Saksbehandler:  Hege Johansen Arkiv: X20  

Arkivsaksnr.: 18/946    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 81/18 Formannskapet 13.09.2018  

PS 1/19 Beredskapsrådet 16.01.2019  

 

Innstilling: 

1. Beredskapsrådet tar forelagte utkast til helhetlig ROS til orientering. 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.09.2018 sak 81/18 

Behandling: 

Som innstilling. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

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  
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 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. 

 

 
Vedlegg: 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lebesby kommune, utkast januar 2019 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune igangsatte revisjon av helhetlig ROS høsten 2018. I arbeidsmøtet som ble 

avholdt i oktober ble det ytret ønske om at utkast til ROS-rapport skulle legges frem for 

beredskapsrådet for orientering og drøfting. 

 

Forelagte utkast til helhetlig ROS er et resultat av en bred prosess, der mange aktører har 

deltatt underveis. Det var likevel noe færre deltakere enn ved forrige revisjonsrunde. 

 

Rapporten følger samme mal som ved forrige revisjon. Kapittel 2, som omhandler særtrekk ved 

Lebesby kommune som har relevans for risikobildet, inneholder en noe lengre vurdering av 

næringsliv og klimaendringer enn forrige versjon. 
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Vedlegg 7 inneholder en gjennomgang av status for oppfølging av forrige helhetlige ROS 

(2015-2018). I vedlegg 8 presenteres alle forslag til tiltak for perioden 2019-2022 og 

styringsgruppas vurdering av disse. Vi ber beredskapsrådet være spesielt oppmerksom på disse 

vedleggene, og vi tar gjerne i mot kommentarer. 

 

Det er kommunestyret som skal vedta helhetlig ROS. Vi tar sikte på å få saken opp i 

førstkommende kommunestyremøte i april 2019. 

 

Vurdering: 

Det er nyttig med en gjennomgang av den helhetlige ROS-analysen i beredskapsrådet før 

analysen ferdigstilles for politisk vedtak, og vi imøteser kommentarer og innspill på det 

forelagte utkastet. Omforente forslag i Beredskapsrådet til endringer vil innarbeides i ROS-

analysen før politisk behandling. 

 

 

 


