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Dialogmøte Nye Namsos kommune 
Kommunal beredskapsplikt og helsemessig og sosial beredskap i den nye kommunen 
 
    

Tilstede fra Nye Namsos kommune: 
Anne Johanne Lajord – helse og omsorg, Anita Carlson – kommuneoverlege, Bodil 
Johanne Lie – ass. rådmann Namdalseid, Endre Mølsleth – helse og omsorg, Gørhill 
Skogseth Andreassen – kommunalsjef helse og omsorg, Håvard Sæther – 
beredskapskoordinator, Rønnaug Aaring – ass. rådmann Namsos, Ståle Ruud – 
kommunalsjef samfunnssikkerhet og teknisk drift 
 
Tilstede fra Fylkesmannen i Trøndelag: 
Dag Otto Skar – fylkesberedskapssjef, Marit Kverkild Dypdal – fagdirektør helse og 
samfunn, Kaja Kristensen – seniorrådgiver samfunnssikkerhet og beredskap 
 

Dato: 
8. mai 2019 
 
Sted: 
Namsos 
samfunnshus 
 
Referent: 
Kaja Kristensen 
 

Agenda: 
 Hensikten med møtet 
 Innspill fra Fylkesmannen 
 Status fra kommunene 
 Prosessen ifm. sammenslåingen 

Hensikten med møtet: 
 Dialog om status i arbeidet med kommunal beredskap og helsemessig og sosial beredskap i Nye 

Namsos kommune 

Innspill fra Fylkesmannen: 
 Informerte om Fylkesmannens beredskapsinstruks og intern organisering 
 Informerte om det regionale beredskapsarbeidet framover, bla ROS-Trøndelag, større fokus på 

forebygging (arealplanlegging), klimaendringer, totalforsvar og egenberedskap  
 Informerte om krav til kommunene iht sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal 

beredskap, samt helseberedskapsloven, folkehelseloven, forskrift om krav til 
beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. og smittevernloven 

 Informerte om Fylkesmannens kunnskap om beredskapsarbeidet i Namsos, Namdalseid og 
Fosnes basert på tidligere tilsyn med kommunal beredskapsplikt og Fylkesmannens 
kommunetrapp (beredskap) 

Status fra kommunen/kommunene: 
 Kommunesammenslåing vedtatt i 2016. Vedtok samtidig en strategi for beredskap 
 Januar 2018 ble det vedtatt planstrategi for nye Namsos. To strategier har fokus på dette temaet: 

Folkehelse og Samfunnssikkerhet og beredskap.  
 Opprettet en stilling: kommunalsjef samfunnssikkerhet og teknisk drift 
 Rigger nå en ny organisasjon som skal være driftsklar 1.1.2020. Slår imidlertid sammen en del av 

organisasjonene før det. Dette gir mulighet til å trene før det må virke.  
 Jobber nå med samfunnsplan. På høring i juni og skal godkjennes av nytt kommunestyre 
 Arealdel starter rullering høsten 
 Øvelse SODD 2019: øvde som en felles kriseledelse. Dette var nyttig og ga innblikk i hva som må 

på plass. Ser at de kan handle selv om dokumenter ikke er på plass. Tiltakskort i CIM ble brukt 
 Nye Namsos skal opprette beredskapsråd 
 Økte ressurser til beredskapsarbeidet, rundt 20 % på beredskapskoordinator 
 Kommunen skal ha fullskalaøvelse i 2019 med bred involvering fra lokale aktører 
 Skal drive tre kommuner fram til 1.1.2020, viktig å forholde seg til dette også. Har fokus på å 

passe på daglig drift. 
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 Nye Namsos ønsker å bevare det som fungerer i de tre kommunene 

Prosessen ifm. sammenslåingen 
 Det er opprettet et prosjekt med Håvard Sæther som leder (beredskapskoordinator Nye 

Namsos) med prosjektplan for 2019 
 Arbeidsgruppe ROS fra alle fagavdelinger er i gang. Baserer seg mye på tidligere analyser i 

arbeidet, men ser både til nasjonalt og regionalt nivå. Har bestemt hendelser som skal inn og 
jobber nå med analyser. 

 Kommunens nye helhetlige ROS-analyse skal på høring i slutten av juni 
 Overordnet beredskapsplan ferdigstilles i etterkant av ROS-analysen. Denne skal være ferdig i 

september og vedtatt før 1.1.20.  
 Beredskapsplaner for ulike virksomhetsområder kommer etterpå. Dette er kommunalsjefene sitt 

ansvar, men beredskapskoordinator skal bistå 
 Innspill fra Fylkesmannen: kan være fornuftig å starte arbeidet i linja parallelt med overordnet 

plan 
 Partene er positive ang prosessen. Opplever at det er høy forventing om å lykkes og har ønske 

om å innfri disse forventningene 


