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1. Hovedkonklusjon
Snillfjord kommune har en helhetlig (sektorovergripende) ROS analyse som
tilfredsstiller sivilbeskyttelsesloven § 14.
Kommunens beredskapsplan dekker sivilbeskyttelsesloven § 15, men planen
er ikke øvet.
Revisjonsarbeidet med ROS analysen kunne med fordel inkludert flere interne
og eksterne aktører.
Beredskapsplanen er godt gjennomarbeidet og er tilpasset kommunens behov
og erfaringer fra uønskede hendelser.

2. Tilsynsgruppe
Tilsynsgruppen besto av:
 Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar, tilsynsleder
 Rådgiver Kaja Korsnes Kristensen, sekretær
 Assisterende fylkeslege Anders Aune, observatør

3. Innledning
Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og
etterlevelse av 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 (§ 14)
 Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (§ 15)

4. Dokumentunderlag
Generelle dokumenter:
 Kommuneloven
 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
sivilforsvar
Sentrale styringsdokumenter:
 St. meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet
Kommunespesifikke dokumenter:
 Kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2014-2026
 Kommuneplanens arealdel 2015-26, inkludert planbestemmelser med
retningslinjer
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SEKTOROVERGRIPENDE ROS_rapport
Hendelseskartlegging
Plan for kommunal kriseledelse endret 11.11.15
Smittevernplan Snillfjord 2016
EVAKUERING OG FORPLEINING

Andre relevante dokumenter:
 Rapport fra forrige tilsyn 5. desember 2012

5. Gjennomføring av tilsynet
Varsel om tilsyn i brev av 16.3.16. Plan for gjennomføring av tilsynet var vedlagt.
TID

AKTIVITET

PERSONER

STED

10:00 –
10:30

Åpningsmøte med orientering fra Alle
Fylkesmannen og generell
orientering fra kommunen

Møterom

10:30 –
11:30

Separate intervju om
kommunens
kartlegging av egen risiko
(sivilbeskyttelsesloven § 14),
samt om kommunens
beredskapsplan.
(sivilbeskyttelsesloven § 15)

Ordfører
Rådmann
Varighet ca 30.min pr. intervju

Møterom

11:30 –
12:00

Lunsj

12:00 –
12:30

Separat intervju

Saksbehandler for beredskap

Møterom

12:30 –
12:45

Oppsummering for
tilsynsgruppen

Tilsynsgruppen

Møterom

12:45 –
13:15

Sluttmøte

Alle

Møterom

Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn, samt plan for tilsynet. Det
ble deretter gitt en kort beskrivelse av beredskapsarbeidet i kommunen
etterfulgt av intervju.
Snillfjord kommune har utarbeidet en sektorovergripende ROS-analyse som
belyser sårbarheter i kommunen. Analysen ble revidert i forbindelse med
utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. ROS-analysen har vært ute på
høring, eksterne deltakere var imidlertid lite involvert i utarbeidelsen. Rasutsatte
veier er en av hovedutfordringene i Snillfjord. Trafikksikkerhet trekkes også fram
som en utfordring, mens flom og havnivåstigning kan bli relevante utfordringer i
kommunen.
Snillfjord kommune har en beredskapsplan som er tilpasset kommunens behov.
Kommunens kriseledelse gjennomførte en øvelse på planverket sist i 2012, men
det er planlagt en øvelse i regi av Fylkesmannen høsten 2016.
Snillfjord har siden forrige tilsyn hatt en uønsket hendelse relatert til
vannforsyning, samt en større gress- og lyngbrann. Kriseledelsen ble samlet ved
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begge hendelsene. Snillfjord opplever et godt samarbeid med nabokommuner og
har felles brannvesen med Orkdal kommune.
Kommunens kriseledelse har hatt opplæring i CIM, men benytter per i dag ikke
krisestøtteverktøyet. Kommunen har kjøpt inn UMS som har blitt testet.

5.1 Deltakere
Fra kommunen:
 Ordfører John Lernes
 Rådmann Arild Risvik
 Økonomisjef Roar Reinhaug
 Fagansvarlig teknisk, landbruk og miljø Roar S. Grindvold
 Kommunalsjef oppvekst og kultur Åge Røe
 Kommunalsjef helse og mestring, personalsjef Mildrid V. Mækle
 Kommuneoverlege Jimmy Wikell

6. Merknader og avvik
6.1

Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede
hendelser som kan inntreffe i kommunen (§ 14)

Kommunen har en helhetlig ROS analyse som er revidert i forbindelse med
utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og kommunestyret er
orientert.
Konklusjon:
Kommunen har en ROS-analyse som dekker sivilbeskyttelsesloven § 14.

6.2

Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen
beredskapsplan (§ 15)

Kommunen har en beredskapsplan som oppfyller lovens krav, men som ikke
er øvet siden 2012.
Avvik: Iht. Forskriftens § 7 skal beredskapsplanen øves hvert annet år.

