Åfjord kommune
Eiendom og beredskap

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Deres ref.
2636cc98-82ae-4839b638-1d852e20d84c

Vår ref.
21/2188 - 4

Dato
07.09.2021

Åfjord kommune tilsyn 11.05.21 - Kortfattet plan for lukking av avvik.
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Det vises til anførte avvik i oversendte rapport og følgende plan for lukking av avvik presenteres.

Kommunal beredskapsplikt og helseberedskap:
Åfjord kommune ble sammenslått med Roan kommune 1.1.2020.
Avvik
Kommentar
Kommunen har ikke en helhetlig risikoog sårbarhetsanalyse som innfrir krav i
sivilbeskyttelsesloven § 14.

Tiltak
En oppdatert helhetlig ROSanalyse for ny kommune.

Tidsfrist
28.02.2022
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Kommunen har ikke en overordnet
beredskapsplan som innfrir krav i
sivilbeskyttelsesloven § 15.

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

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.
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Postadresse
Åfjord kommune
Postboks 54
7169 Åfjord

Besøksadresse
Rådhus: Åmyra 5, 7170 Åfjord
Servicekontor: Julie Næss vei 10, 7180 Roan

Telefon
+ 47 72 51 00 00

E-post
postmottak@afjord.kommune.no
Internett
www.afjord.kommune.no

Vi har kommet i gang med alle tiltakene, men velger av forskjellige årsaker å sette fristen ut i 2022 og
håper SFTL kan godta det.
Åfjord kommune har bbesluttet å delta i NordForsk prosjektet CliCNord – Klimatilpasning i små
samfunn med fokus på skred - https://www.clicnord.org/.
Og derigjennom skal det gjennomføres en workshop nov/des 2021 som samler beredskapsaktører i
Åfjord. Svært nyttig også for vårt arbeid med tiltakene.

Med hilsen

Hilde Haugdahl Humstad
enhetsleder
Eiendom og beredskap

Kopi til
Per Ola Johansen
Sissel Rånes Braseth
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