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Avslutning av tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap - 

tilbakemelding på oppfølgingsplan 

Statsforvalteren i Trøndelag gjennomførte tilsyn med kommunal beredskapsplikt, samordnet med 

tilsyn med helseberedskap i Steinkjer kommune den 16.02.2022. Rapport fra tilsynet ble sendt ut 

den 28.04.2022. Kommunen ble bedt om å sende inn en plan for lukking av avvik innen 15.06.2022. 

 

Steinkjer kommune har i brev av 05.07.2022 oppgitt følgende plan for lukking av avvikene. 

 

Kommunal beredskapsplikt 

Avvik Plan for lukking av avvik Frist 

 
Kommunen har ikke en helhetlig 
risiko- og sårbarhetsanalyse iht 
krav i sivilbeskyttelsesloven § 14 
og forskrift om kommunal 
beredskapsplikt § 2. 
 
Utfyllende kommentar: 
Kommunen må utarbeide en 
helhetlig ROS-analyse for den nye 
kommunen, som forankres i 
kommunestyret. På bakgrunn av 
den helhetlige ROS-analysen må 
kommunen sikre at det 
utarbeides langsiktige mål, 
strategier, prioriteringer og plan 
for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og 
beredskapsarbeidet. Overordnet 
beredskapsplan må oppdateres 
med bakgrunn i ny helhetlig ROS-
analyse. 

 
Vi er allerede godt i gang med å utarbeide helhetlig ROS- 
og med det lukke avviket. 
 
Foreløpig framdriftsplan for arbeidet (kan bli endret 
underveis): 

Når  Hva 

Juni  
Reetablering av intern arbeidsgruppe for 
ROS- arbeidet 

28.06  
Første møte i arbeidsgruppen- foreløpig 
arbeidsplan mv 

Juli-medio 
august  

Digital innspillfase (bred involvering fra 
interne og eksterne) 

Sept-des  
Bearbeidelse av innspill og utarbeidelse av 
ROS 

Desember  
1.gangs politisk behandling i formannskap- 
høringsvedtak 

Februar  
Politisk sluttbehandling formannskap og 
kommunestyre 

 
Kommuneoverlege Sunniva Rognerud er prosjektleder for 
overordnet ROS, og deltok i juni på digitalt kurs i regi DSB. 
Per Morten Bjørgum er prosjekteier. 
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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.   

 

Dersom kommunen har spørsmål eller ønsker bistand i arbeidet med lukking av avvik, er følgende 

kontaktpersoner hos Statsforvalteren i Trøndelag: 

 

Samfunnssikkerhet og beredskap: Tore Brønstad, fmtltbr@statsforvalteren.no 

Helse- og omsorgsavdelingen: Marit Dypdal Kverkild, fmtlmdk@statsforvalteren.no  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Dag Otto Skar 

Fylkesberedskapssjef 

  

 

Tore Brønstad 

seniorrådgiver 

Samfunnssikkerhet og beredskap  Samfunnssikkerhet og beredskap 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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