
Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Beredskapsrådet

Møtested: Rådhuset - formannskapssalen
Møtedato: 18.11.2010 Tid: kl. kl. 13.00

Innkalte:
Funksjon Navn Forfall Møtt for

Til stede på møtet

Medlemmer: Karl Rune Tubez, Kriseledelsen u/ Christian Rokkestad, Dan Børge 
Weie, Per Jørgen Sørbø

Forfall:
Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre): Planlegger Margoth Fallsen

Innkalling:
Merknader:
Behandlede saker: 6 – 9.10

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 
bestemt på møtet.

Kjøllefjord, 26. november 2010

Per Jørgen Sørbø Dan Weie Kjell Wian
(sign.) (sign.) (sign.)

Olaf Terje Hansen Gunn Heidi Wallenius Stine Akselsen
(sign.) (sign.) (sign.)

Karl Rune Tubez
(sign.) (sign.) (sign.)

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no 
Postboks 38 Strandveien 152 Telefon: 7849 9555 Bankkonto: 4961.72.00235
9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 7849 8467 Bankkonto skatt: 6345.06.20221

www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392



SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Tittel

6/10 10/655
TILTAKSPLAN I EKSISTERENDE ROSANALYSE - OPPFØLGING 
ETTER FORRIGE MØTE 

7/10 10/659
NY BRANNBIL - LEBESBY KOMMUNE -  TILBUD 

8/10 10/660
BEREDSKAPSRÅDETS OPPLÆRING OG ØVELSER 

9/10 10/1031
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - LEBESBY KOMMUNE- 
RULLERING
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Sakstittel: TILTAKSPLAN I EKSISTERENDE ROSANALYSE - 
OPPFØLGING ETTER FORRIGE MØTE 

Innstilling:

1. Beredskapsrådet er orientert om at Brannvesenet nå har samband med radioen på 
kanal 5 med de andre etatene. I tillegg har brannvesenet 2 stk røykdykkerradioer samt 
4 små walkie talkie.

2. Beredskapsrådet tar til orientering at viktig redingsutstyr er kalkulert inn i prisen på 
den nye brannbilen.

3. Beredskapsrådet er kjent med at det nå er en kommunikasjon mellom kommunen og 
fylkeskommunen med hensyn til fylkesvei 894 langs Jernsteinvannet. Beredskapsrådet 
vil ha orientering om utviklingen i saken.

-

Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under &&&
Som innstilling.
***Enstemmig.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&

Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under &&&

1. Beredskapsrådet er orientert om at Brannvesenet nå har samband med radioen på 
kanal 5 med de andre etatene. I tillegg har brannvesenet 2 stk røykdykkerradioer samt 
4 små walkie talkie.

2. Beredskapsrådet tar til orientering at viktig redingsutstyr er kalkulert inn i prisen på 
den nye brannbilen.

3. Beredskapsrådet er kjent med at det nå er en kommunikasjon mellom kommunen og 
fylkeskommunen med hensyn til fylkesvei 894 langs Jernsteinvannet. Beredskapsrådet 
vil ha orientering om utviklingen i saken.

-
&&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&
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Sakstittel: NY BRANNBIL -LEBESBY KOMMUNE-  TILBUD 

Innstilling:
1. Beredskapsrådet i Lebesby kommune ber om at kjøp av ny brannbil prioriteres innen 

år 2012, og at investeringer synliggjøres i kommende økonomiplanperiode.

2. Beredskapsrådet er opptatt av at nødvendig redningsutstyr følger med eller kjøpes som 
tilleggsutstyr til brannbilen.

Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under &&&
Som innstilling.
***Enstemmig.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&

Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under &&&

1. Beredskapsrådet i Lebesby kommune ber om at kjøp av ny brannbil prioriteres innen 
år 2012, og at investeringer synliggjøres i kommende økonomiplanperiode.

2. Beredskapsrådet er opptatt av at nødvendig redningsutstyr følger med eller kjøpes som 
tilleggsutstyr til brannbilen.

&&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&
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Sakstittel: BEREDSKAPSRÅDETS OPPLÆRING OG ØVELSER 

Innstilling:
1. Beredskapsrådet vedtar at det skal avholdes en bordøvelse for kriseledelsen vår 2011. 

Fylkesmannens beredskapsavdeling kontaktes for bistand til tema og gjennomføring.
2. Det avholdes en praktisk øvelse høst 2011 der Lebesby kommune samkjører øvelsen 

med Nordkyn Kraftlag AL.  Tidspunkt fastsettes nærmere 
Lebesby kommune samkjører beredskapskurs/teoridelen med Gamvik kommune for 
beredskapsrådene våre 2011.

Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under &&&
Som innstilling.
***Enstemmig.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&

Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under &&&

1. Beredskapsrådet vedtar at det skal avholdes en bordøvelse for kriseledelsen vår 2011. 
Fylkesmannens beredskapsavdeling kontaktes for bistand til tema og gjennomføring.

2. Det avholdes en praktisk øvelse høst 2011 der Lebesby kommune samkjører øvelsen 
med Nordkyn Kraftlag AL.  Tidspunkt fastsettes nærmere 

Lebesby kommune samkjører beredskapskurs/teoridelen med Gamvik kommune for 
beredskapsrådene våre 2011.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&
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Sakstittel: RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE - LEBESBY 
KOMMUNE- RULLERING

Innstilling:

1. Formannskapet vedtar igangsetting av rulleringen av den overordnede ROS - analysen 
for Lebesby kommune, jf anbefaling fra Fylkesmannen i tilsynsrapporten

2. Det foretas en gjennomgang av de ulike faser i ROS - analysen før oppstart
3. Kommunens kriseledelse skal være styringsgruppe for rulleringa, og skal også være 

aktiv i gjennomføringen av ROS - analysen.
4. Det nedsettes arbeidsgrupper med utgangspunkt i Beredskapsrådets representanter.
5.  Det skal i forbindelse med ROS - analysen utarbeides en beredskapsplan med 

prioriterte tiltak for hvert år i planperioden (4 års periode som økonomiplan). 
ROS - analysen skal legges frem for Kommunestyre når analysen er ferdigstillet.

Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under &&&
Som innstilling.
***Enstemmig.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&

Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under &&&

1. Formannskapet vedtar igangsetting av rulleringen av den overordnede ROS - analysen 
for Lebesby kommune, jf anbefaling fra Fylkesmannen i tilsynsrapporten

2. Det foretas en gjennomgang av de ulike faser i ROS - analysen før oppstart
3. Kommunens kriseledelse skal være styringsgruppe for rulleringa, og skal også være 

aktiv i gjennomføringen av ROS - analysen.
4. Det nedsettes arbeidsgrupper med utgangspunkt i Beredskapsrådets representanter.
5.  Det skal i forbindelse med ROS - analysen utarbeides en beredskapsplan med 

prioriterte tiltak for hvert år i planperioden (4 års periode som økonomiplan). 

ROS - analysen skal legges frem for Kommunestyre når analysen er ferdigstillet.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&
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