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Ås kontrollutvalgs behandling 23.01.2018: 
 
 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ås kontrollutvalgs vedtak 23.01.2018: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om samfunnssikkerhet og beredskap til orientering. 
 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 26.januar 2018 
 
 
 
Lene H. Lilleheier 
Rådgiver  
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling: 
 
Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten om samfunnssikkerhet og beredskap til orientering. 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
 
Vedlegg: 
Rådmannens oppfølging av forvaltningsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap, 
Oppfølging tiltak ROS-analyse, Tilsynsrapport Ås kommunal beredskapsplikt 
 
 
Øvrige dokumenter som ligger på saken: 
Forvaltningsrevisjonsrapporten – Samfunnssikkerhet og beredskap  
 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten om Samfunnssikkerhet og 
beredskap i sak 97/16 den 23.11.2016, og vedtok at rådmannen skulle følge opp 
rapportens anbefalinger og melde tilbake til kontrollutvalget om resultatet innen tolv 
måneder. 
 
Sekretariatet mottok rådmannens tilbakemelding i e-post den 10. januar 2018. Svaret 
med vedlagte dokumenter følger vedlagt.  
 
 
Gjennomgang av rådmannens oppfølging av rapportens anbefalinger: 
 

1. Stille krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas i kommunen.  
 
Rådmannens svar: 
Det vises til Handlingsprogrammet 2018-2021 kapittel 4 og delmål 4.5. 

 
2. Sørge for at beredskapsplaner for etater og enheter oppdateres og utvikles med 

bakgrunn i Ros-analysen og den overordnete beredskapsplanen.  
 

Rådmannens svar: 
Enhetsledere er instruert om å følge opp arbeidet i sine enheter. Dette blir fulgt 
opp i enhetslederforum. 

 
3. Gi prioritet til de beredskapstiltak som skal gjennomføres og følge opp status for 

gjennomføringen. 
 

http://follofiks.no/site/images/stories/pdf/forvaltningsrevisjon/as/rapportfdrsamfunnssikkerhet%20og%20beredskap2016.pdf
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Rådmannens svar: 
Alle tiltak fra ROS-analysen fra 2015 (vedlegg 2) er vurdert og om lag halvparten 
av tiltakene er gjennomført. Flere av de resterende tiltak er påbegynt.   

 
4. Vurdere om kapasiteten til å koordinere beredskapsarbeidet i kommunen bør 

styrkes. 
 

Rådmannens svar: 
Rådmannen har vurdert at funksjonen som beredskapskoordinator i 20 % stilling 
er tilstrekkelig for å følge lovens krav. Ressursen vil bli vurdert i forbindelse med 
omorganiseringsprosessen i organisasjonen.  

 
5. Foreta en kritisk gjennomgang av bruken av begrepene terror og krig i 

kommunens planer, samt revurdere graderingen av helseberedskapsplanene. 
 

Rådmannens svar: 
Begrepene terror og krig er hovedsakelig tatt ut av kommunens planer. I 
forbindelse med revideringen skal det foretas en vurdering av gradering av 
dokumentene.  
 

Rådmannen viser i tillegg til at beredskapsarbeidet de siste årene har hatt høy prioritet 
og at det i enhetene er jobbet godt med beredskap. Spesielt skole og barnehager har 
kommet langt på området. Rådmannen skriver også at fylkesmannens tilsyn i 2016 
(vedlagt 3), ikke avdekket avvik innen kommunal beredskapsplikt.  
 
Sekretariatets vurdering: 
Sekretariatet mener at rådmannen har rapportert tilfredsstillende om oppfølgingen av 
anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten om samfunnssikkerhet og beredskap.  
 
 
 
Ås, 16. januar 2018 
 
 
 
Lene H. Lilleheier/s./ 
rådgiver 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

1) Rådmannens svar om oppfølgingen av anbefalingene i 
forvaltningsrevisjonsrapporten Samfunnssikkerhet og beredskap. 

2) Oppfølging av tiltak beskrevet i ROS-analyse 2015 
3) Fylkesmannens tilsynsrapport 30.5.2017- Kommunal beredskapsplikt. 
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