
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/37   
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MANDAT 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre støtter etableringen av Øst Finnmark beredskapsforum, og tilslutter 

seg forumets mandat. 

For å sikre Lebesby kommunes deltakelse i forumet delegeres til rådmann å avsette de 

nødvendige personellmessige og økonomiske ressurser. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Etter initiativ fra Fylkesmannen i Finnmark ble beredskapsforum for kommunene i Øst 

Finnmark etablert i juni 2015. I starten var der deltakelse fra kommunene Sør Varanger, 

Vadsø, Tana og Berlevåg. Etter hvert har også kommunene Vardø, Nesseby, Gamvik, 

Lebesby, Karasjok og Båtsfjord kommet med i forumet. 

 

Bakgrunnen for etableringen er erkjennelsen av at det kommunale beredskapsarbeidet ofte er 

tillagt en person evt. en funksjon i kommuneadministrasjonen, og fremstår som en ”ensom” 

jobb for vedkommende som har dette ansvaret. Vedkommende fungerer som kommunens 

beredskapsansvarlig, beredskapskontakt eller beredskapskoordinator, og da ofte uten at 

ansvaret er klart og tydelig beskrevet hva gjelder arbeidsoppgaver. Det følger heller ingen 

opplæring med ansvaret. For samtlige beredskapskontakter i forumet gjelder at dette er et 

ansvar eller en oppgave som vedkommende har i tillegg til sin ordinære jobb i kommunen. 

Ingen av de deltakende kommuner har egne stillinger knyttet til beredskap.  

 

Det er samtlige beredskapskontakters erfaring at arbeid med beredskap krever tid og 

ressurser, det fordrer bred involvering i kommuneorganisasjonen, og det krever en solid 

politisk forankring. Beredskapskontaktene opplever at kunnskapen om den kommunale 

beredskapsplikten er mangelfull i kommuneorganisasjonen, både administrativt og politisk. 

Av dette følger, naturlig nok, at fokus og oppmerksomhet omkring dette temaet begrenses til 

den (eller de) som har dette som en del av sitt ansvarsområde.   

 

 

 

Kort om den kommunale beredskapsplikt:  

 



Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens 

sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. Alle uønskede hendelser skjer i en 

kommune, og kommunene utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og 

spiller en avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid. Bestemmelsene om kommunal 

beredskapsplikt skal bidra til at kommunen står bedre rustet til å forebygge og håndtere 

uønskede hendelser.  

 

1.januar 2010 trådte bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i kraft. Loven endret 

navn fra ”Lov om Sivilforsvaret” til ”Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 

beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)”. Forskift om kommunal 

beredskapsplikt ble gjort gjeldende fra 7. oktober 2011. Det nye i loven er at kommunen 

pålegges en generell beredskapsplikt, noe de tidligere ikke har hatt. 

 

Kommunen er pålagt beredskapsansvar for samtlige av sine tjenester. I tillegg pålegger den 

kommunale beredskapsplikten kommunen en sektorovergripende kommunal beredskapsplikt, 

som skal bidra til at kommunen vurderer og planlegger samfunnssikkerhet og beredskap i et 

mer helhetlig perspektiv. Grunnlaget for beredskapsarbeidet i kommunen skal være en 

helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, der kommunen kartlegger hvilke uønskede hendelser 

som kan inntreffe, vurderer sannsynligheten for at slike hendelser inntreffer og hvordan slike 

hendelser vil kunne påvirke lokalsamfunnet. Med utgangspunkt i analysen skal kommunen 

utarbeide en overordnet beredskapsplan som skal være samordnet med andre relevante krise- 

og beredskapsplaner. Det er også en forutsetning at analysen legges til grunn for og integreres 

i kommunale planprosesser. 

 

Behovet for beredskapsforum: 

Beredskapskontaktene beskriver utfordringer og sårbarheter knyttet til ansvaret som 

beredskapskontakt. En identifisert utfordring er at beredskapskontaktene sitter på ulike 

organisatoriske nivå i kommunene, samt at det ikke er definert ansvar, myndighet og 

ressurser til rollen. Veldig få kommuner har etablert aktive arenaer for diskusjon av 

beredskapsmessige utfordringer (som f.eks.beredskapsråd). Der er også liten tilgang på 

kompetansehevende tiltak (f.eks. kurs) lokalt i Finnmark. De fleste leveres av DSB og krever 

at vedkommende reiser ut av fylket. Alt dette gjør arbeidet med ivaretakelsen av den 

kommunale beredskapsplikten utfordrende, og behovet for en felles lokal læringsarena for 

samfunnssikkerhet og beredskap er klart tilstede.  

 

Fylkesmannens initiativ til etablering av Øst Finnmark beredskapsforum er et ledd i arbeidet 

med å imøtekomme behovet for en felles læringsarena.  

 

Med bakgrunn i beredskapskontaktenes erfaring synes det nødvendig å ha en politisk 

forankring av Øst Finnmark Beredskapsforum.    

 

 

Vurdering: 

I den senere tid har trenden i kommunenes krisehåndtering, både den planleggende og 

utøvende fasen vært økt fokus på informasjon, kommunikasjon og samvirke. I så måte 

vurderer rådmannen at beredskapsforumet er et godt tilskudd til beredskapskontaktenes 

verktøykasse gjennom bedret kommunikasjon og samarbeid. De deltakende kommuner vil 



gjennom dette få en bedre forståelse og skape realistiske forventninger til hverandres 

kapasitet og muligheter for bidrag. Videre utnytter man kunnskapen som sitter hos 

kommunene gjennom å bygge nettverk mellom beredskapskontakter som har lignende 

utfordringer i et lignende geografisk og organisatorisk område. Hovedformålet må imidlertid 

være at kommunekontaktene får et fast forum hvor beredskap og samfunnssikkerhet settes på 

agendaen. Samtidig gir Fylkesmannens beredskapsstab uttrykk for at dette fremstår som en 

god arena for å drive veiledning og oppnå tettere kontakt med kommunene.   

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Anne Lill Fallsen 

  serviceleder 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


