
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversendelse av endelig tilsynsrapport – Kommunal beredskapsplikt 

Det vises til gjennomført tilsyn med kommunal beredskapsplikt 3. november 2016. 

Som det fremkommer av tilsynsrapporten, ble det ikke avdekket avvik under tilsynet. Det vil 

derfor ikke bli noen krav om videre oppfølging fra Ås kommunes side. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Johan Løberg Tofte, epost fmoajlt@fylkesmannen.no. 

 

Med hilsen 

 

 

Johan Løberg Tofte  

beredskapssjef Rune Svindland 

 seniorrådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Rapport fra tilsyn med kommunal 

beredskapsplikt 

 

Bakgrunn for tilsynet 

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid med beredskapsplikten er i samsvar 

med bestemmelsene i lov om kommunal beredskapsplikt med forskrifter. 

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile 

beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift 22. august 2011 om 

kommunal beredskapsplikt § 10. 

Hovedinntrykk 

Fylkesmannen mener Ås kommune har arbeidet godt for å beskytte liv, helse, miljø, materielle 

verdier og kritisk infrastruktur gjennom sin håndtering av egen beredskapsplikt. Vi ser at det har 

skjedd en positiv utvikling siden vårt forrige tilsyn i 2012, og dette inntrykket forsterkes av 

måten Ås håndterte krise- og beredskapsøvelsen arrangert av Fylkesmannen den 24. november 

2015.  

 

Vi ser positivt på at det er etablert et beredskapsråd, og mener dette vil styrke det tverrsektorielle 

samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen. 

 

Handlingsprogrammet for 2016-2019, delmål 4.5, lister opp en rekke tiltak som ytterligere vil 

styrke samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen. Vi vil spesielt trekke frem samarbeidet med 

NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). 

Tema for tilsynet Kommunal beredskapsplikt 

Kommune Ås kommune, Akershus 

Dato for tilsyn  3.november 2016 

Tilsynet ble utført av Johan Løberg Tofte, tilsynsleder 

Rune Svindland 
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Resultater fra tilsynet 

Definisjoner 

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i 

sivilbeskyttelsesloven og/eller i forskrift til kommunal beredskapsplikt. 

Merknad: Funn det er grunn til å påpeke for å sikre forbedring i oppfølging av bestemmelsene 

beredskapsplikten. 

Avvik 

Det ble ikke funnet avvik under tilsynet. 

Merknader 

Følgende merknader ble notert under tilsynet: 

Merknad nr. 1 

Kommunens system for opplæring er i varierende grad skriftlig dokumentert. 

Regelverkshenvisning 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 7, 2.ledd, jf § 9. 

Utdypende kommentar 

Tilsynsteamet registrerte at det er gjort et forarbeide, men at dette er ikke formelt 

behandlet. Det ble uttalt vilje til å følge opp dette snarlig. Fylkesmannen noterte at 

nye medarbeidere og politikere blir rutinemessig fulgt opp. 

 

Merknad nr 2 

Mangelfull skriftlig dokumentasjon på prioritering og oppfølging av tiltak på bakgrunn av 

den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. 

Regelverkhenvisning 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 3, jf. §9 

Utdypende kommentarer 

I kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse er det listet forslag til tiltak under de 

ulike scenariene som er analysert. Vi savner en prioritering av forslag til tiltak. 
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Eventuelle spørsmål kan rettes til tilsynsleder Johan Løberg Tofte, fmoajlt@fylkesmannen.no, 

tlf. 22003553. 

Vedlegg 1 Dokumenter 

Oversikt over dokumenter som ble benyttet under tilsynet: 

Nr Dokument 

1 e-post med dokumentvedlegg og henvisning til nettversjonen av handlingsprogram 

med økonomiplan og kommuneplanens arealdel. 

2 Overordnet beredskapsplan for Ås kommune 2016 

3 Vedlegg til overordnet beredskapsplan datert 19.5.2016 

4 Tiltakskort samlet. Varsling, etablering av kriseledelse, etablering av sekretariat for 

logg- og journalføring, etablering av kommunikasjonsstab, etablering av 

informasjonssenter, etablering av pressesenter, etablering av evakuerte- og 

pårørendesenter (EPS), kriseteam og utstyrskasser for evakuerte- og pårørendesenter. 

5 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Ås kommune 2015 

6 Evaluering av øvelse 24. november 2015 

 

Vedlegg 2 Deltakere 

Navn Funksjon/rolle Virksomhet 

Å
p

n
in

g
sm

ø
te

 

In
te

rv
ju

 

S
lu

tt
m

ø
te

 

Ola Nordal Ordfører Ås X X X 

Trine Christensen Rådmann Ås X X X 

Anne Eid Service og kommunikasjonssjef Ås X X X 

Bjørn Erik Pedersen Beredskapskontakt, SLT-

koordinator 

Ås X X X 

Johan Løberg Tofte Beredskapssjef Fylkesmannen X X X 

Rune Svindland Seniorrådgiver Fylkesmannen X X X 
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Dato: 30.5.2017 

 

 

Johan Løberg Tofte  

beredskapssjef Rune Svindland 

 Seniorrådgiver 

 

 

 


