
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Dokument dato: 24.09.2019 

Vår referanse: 2019/2021-352.1 

Dokumenttilsyn med kommunal beredskapsplikt  

i Skaun kommune med sluttmøte 25. juni 2019 

Rapport 



 

Bakgrunn for tilsynet 
Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens dokumenter relatert til 

bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt. 

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:  
• Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal 

beredskapsplikt § 10.  

Formålet med tilsynet var å: 
• Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe 

i kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14) 

• Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan 

(sivilbeskyttelsesloven § 15) 

Dokumenter 
• Helhetlig ROS Skaun kommune, datert 26.10.2018 

• Generell del av beredskapsplan, vedtatt i kommunestyret 13.12.2018 

• Operativ del beredskapsplan, vedtatt i kommunestyret 13.12.2018  

• Planstrategi Skaun kommune 2017-2019 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2024 

• Kommuneplanens arealdel med bestemmelser 2014 – 2024 

Deltakere 

Navn Funksjon/rolle Virksomhet 
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John P Husby Ordfører Skaun kommune x 

Jan-Yngvar Kiel Rådmann Skaun kommune x 

Erik Eide Rådgiver rådmannens stab Skaun kommune x 

Gunnhild Landrø Enhetsleder servicekontoret Skaun kommune x 

Dag Otto Skar fylkesberedskapssjef Fylkesmannen i Trøndelag x 

Kaja Kristensen Seniorrådgiver beredskap Fylkesmannen i Trøndelag x 

Gjennomføring av tilsynet 
 

Varsel om dokumenttilsyn ble sendt i brev av 2. mai 2019. Dato for sluttmøtet ble endret 

til 25. juni jfr. epost av 24. mai 2019. Innledningsvis informerte tilsynsleder om 

bakgrunnen for tilsynet og plan for sluttmøtet, etterfulgt av en kort presentasjon fra 

kommunen før Fylkesmannens funn fra dokumenttilsynet ble presentert.  



 

Hovedinntrykk 
 

Kommunal beredskap 
 

Fylkesmannen viser til generelle funn i tidligere tilsyn gjennomført 20.09.2017. Ved 

dokumenttilsynet gjennomført i juni 2019 gjøres følgende observasjoner: 

 

Kommunen har en velgjennomført helhetlig ROS-analyse fra 2018. Analysen har vurdert 

og kartlagt relevante scenarier for kommunen og innfrir kravene i sivilbeskyttelsesloven 

§ 14. Analysen har imidlertid lite fokus på klimaendringer og utfordringer knyttet til 

dette. 

 

Kommunen har en todelt overordnet beredskapsplan bestående av en generell del og 

en operativ del. Begge planene ble sist oppdatert i desember 2018. Beredskapsplanen til 

Skaun kommune er hensiktsmessig oppbygd, men mangler en ressursoversikt, samt 

evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling. 

Resultater fra tilsynet 

Kommunal beredskap 
 

• Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe 

i kommunen 

 

o Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2018 som innfrir kravene i 

sivilbeskyttelsesloven § 14 

 

o Merknad: Analysen ser på eksisterende og fremtidige risiko- og 

sårbarhetsfaktorer i kommunen, men bør i enda større grad reflektere 

hvilke konsekvenser klimaendringer vil få på risiko- og sårbarhetsbildet i 

kommunen framover 

 

• Fastslå om kommunen har utarbeidet en overordnet beredskapsplan 

 

o Avvik 1: Kommunen har en oppdatert overordnet beredskapsplan. Planen 

mangler imidlertid en ressursoversikt og innfrir derfor ikke kravene i 

sivilbeskyttelsesloven § 15, samt beredskapsforskriften § 4, 2. ledd c) 

 

o Avvik 2: Beredskapsplanen mangler tilfredsstillende evakueringsplaner og 

plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen, jfr krav i sivilbeskyttelsesloven § 15, samt 

beredskapsforskriften § 4, 2. ledd d)   
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