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SVAR - ENDELIG RAPPORT ETTER TILSYN MED KOMMUNAL 

BEREDSKAPSLIKT I LEBESBY KOMMUNE 2017 

 

Lebesby kommune vil med dette redegjøre for hvordan vi vil følge opp avvikene som ble gitt 

under tilsynsbesøk den 18.4.17. Herunder vil det også være angivelse av når avvikene er 

planlagt lukket. 

 

Avvik 1: Helhetlig ROS-analyse 

Helhetlig ROS-analyse er fra våren 2015. Som fylkesmannen har påpekt, så framgår det ikke 

at kommunen har vurdert på hvilken måte ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke 

hverandre. Likeså mangler det vurdering av behov for befolkningsvarsel og evakuering 

tilknyttet uønskede hendelser i vår ROS-analyse.  

 

Tiltaksplanen i vår ROS-analyse gjelder for 2015-2018.  

Vi vil i løpet av 1. halvår 2018 gjennomføre ny Helhetlig ROS-analyse, hvor vi da kommer til 

å ta Fylkesmannens merknader til etterretning, slik at ROS-analysen vil imøtekomme de avvik 

som ble avdekket i vår. Vi planlegger at den vil være behandlet i kommunestyret 2. halvår 

2018. 

 

Avvik 2: Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid 

Det vises til at arbeidet handler om gode prosesser og systemer for planmessig oppfølging av 

kommunens ansvar. Fylkesmannen har i sin kommentar til avviket påpekt at kommunen har 

utarbeidet en god oppfølingsplan til sin helhetlige ROS-analyse, og at om denne følges opp så 

utgjør den et viktig element i det helhetlige arbeidet. Vi har likevel ikke et fullgodt system 

som sikrer at arbeidet med samfunnsikkerhet og beredskap skjer helhetlig og systematisk. 

 

Som vi har informert om, så er kommunen i gang med implementering av et elektronisk 

internkontrollsystem. Vi mener at dette vil bidra til at kommunens arbeid med 

samfunnsikkerhet og beredskap skjer helhetlig og systematisk.  

Lebesby kommune planlegger at dette arbeidet skal være ferdigstilt innen utgangen av 2017. 

 

 

Avvik 3: System for opplæring 

Enkeltpersoner i organisasjonen har hatt opplæring innenfor sine felt, både eksternt, men også 

opplæring i form av øvelse. Men som Fylkesmannen har påpekt, så har vi pr d.d. ikke et 
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system som sikrer opplæring for alle som har en rolle i kommuens krisehåndtering. 

 

Lebesby kommune har som mål at vårt elektroniske internkontrollsystem også skal favne 

dette området, da vi anser det som en naturlig del av det helhetlige og systematiske arbeidet 

med samfunnsikkerhet og beredskap. Lebesby kommune planlegger at dette arbeidet skal 

være ferdigstilt innen utgangen av 2017. 

 

 

Felles for avvikene: 

Fylkesmannen vil bli orientert etter hvert som avvikene er lukket i tråd med 

oppfølgingsplanen. 

 

Dersom noe er uklart omkring ovennevnte, vennligst ta kontakt. 

 

 

 

 

Med hilsen 

LEBESBY KOMMUNE 

 

 

Anne Lill Fallsen 

serviceleder 

Mobil: 97 99 09 05 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 

 

 
 

 

 

 

 

 


