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Avslutning av tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i
Åfjord kommune
Statsforvalteren i Trøndelag gjennomførte tilsyn med kommunal beredskapsplikt, samordnet med
tilsyn med helseberedskap i Åfjord kommune den 11.05.2021. Rapport fra tilsynet ble sendt
kommunen 30.06.2021. Kommunen ble bedt om å sende inn en plan for lukking av avvik innen
10.09.2021.
Åfjord kommune har i brev av 07.09.2021 oppgitt følgende plan for lukking av avvikene.
Kommunal beredskapsplikt
Avvik

Plan for lukking av avvik

Kommunen har ikke en helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse som innfrir krav i
sivilbeskyttelsesloven § 14.

Kommunen har ikke en overordnet
beredskapsplan som innfrir krav i
sivilbeskyttelsesloven § 15.

Frist

En oppdatert helhetlig ROS-analyse
for ny kommune.

28.02.2022

Nytt, felles beredskapsplanverk - en
sammenstilt overordnet
beredskapsplan for ny kommune.

28.02.2022

Statsforvalterens tilbakemelding på plan for lukking av avvik – kommunal beredskapsplikt
Statsforvalteren har vurdert kommunens plan for lukking av avvik innenfor kommunal
beredskapsplikt og anser den til å være adekvat for lukking av avviket. Tilsynet innenfor kommunal
beredskapsplikt avsluttes med dette fra Statsforvalteren side. Statsforvalteren ber om at ny revidert
risiko- og sårbarhetsanalyse oversendes Statsforvalteren når denne er ferdigstilt.
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Helseberedskap
Avvik
Kommunen må evaluere og
oppdatere plan for helsemessig og
sosial beredskap, jf. forskrift om krav
til beredskapsplanlegging og
beredskapsarbeid mv. (23.7.2001 nr.
881) § 2.

Plan for lukking av avvik
En samordnet plan for helsemessig og
sosial beredskap for nye Åfjord
kommune.
Inkl. skriftlige rutiner som beskriver
når beboer forsvinner fra
institusjonen og til andre områder der
det kan være fare for svikt.
Kriseteamet gjøres mer robust med
hensyn til bemanning i ferier og ved
fravær.

Frist
28.02.2022

Statsforvalterens tilbakemelding på plan for lukking av avvik – helseberedskap
Statsforvalteren har vurdert kommunens plan for lukking av avvik innenfor helsemessig- og sosial
beredskap og anser den til å være adekvat for lukking av avviket. Tilsynet innenfor helsemessig- og
sosial beredskap avsluttes med dette fra Statsforvalteren side. Statsforvalteren ber om at plan for
helsemessig og sosial beredskap oversendes Statsforvalteren når denne er ferdigstilt.

Dersom kommunen har spørsmål eller ønsker bistand i arbeidet med lukking av avvik, er
kontaktpersoner hos Statsforvalteren i Trøndelag:
Samfunnssikkerhet og beredskap: Tore Brønstad, fmtltbr@statsforvalteren.no
Helse- og omsorgsavdelingen: Marit Dypdal Kverkild, fmtlmdk@statsforvalteren.no
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