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Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering. 
2. Statsforvalterens melding om avslutning av tilsynet legges frem for kontrollutvalget når 

denne foreligger. 
 
Vedlegg 
Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap 
 
Saksopplysninger 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom 
blant annet Statsforvalteren og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette arbeidet er det 
naturlig å gjøre bruk av rapportene som de statlige tilsynsmyndighetene utarbeider etter 
tilsyn i kommunene. 
 
På grunn av pågående pandemiutbrudd ble tilsynet gjennomført digitalt 21.09.2021.  
Målet med tilsynet var å undersøke om kommunens arbeid med kommunal beredskap og 
helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal 
helseberedskap. Tilsynet har fulgt bestemmelsene i kapittel 10 A i Kommuneloven. 
 
Kommunene har ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, og opprettholde 
nødvendige tjenester også når lokalsamfunnet rammes av uønskede hendelser som 
utfordrer kommunen, enten de forekommer i fredstid, ved sikkerhetspolitiske kriser eller i 
væpnet konflikt. 
 
Statsforvalteren har undersøkt om kommunen, i tråd med kravene i lov og forskrift, har: 
• En beredskapsplanlegging som bygger på risiko- og sårbarhetsanalyser av uønskede 

hendelser som kan inntreffe i egen kommune 
• En forberedt kriseorganisasjon for håndtering av uønskede hendelser, herunder; 

o en forberedt kriseledelse 
o en kriseorganisasjon som kjenner egne beredskapsplaner 
o om kommunen har sikker informasjonsstyring og plan for krisekommunikasjon 
o om alle som har en rolle i beredskapen har fått opplæring 
o om beredskapen er øvet, evaluert og oppdatert 

 
Statsforvalteren avdekket 1 avvik under tilsynet, og har gitt en merknad. 
 
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.  
 
Merknad:  
Kommunen har en helhetlig ROS-analyse fra 2016 som ble forankret i kommunestyret i 
2018. Analysen er under revidering og analysen er planlagt ferdigstilt i 2021. Det er bra at 
dette arbeidet er igangsatt for å sikre at kommunen har en oppdatert kjennskap til risiko og 
sårbarhet i egen kommune, jfr. krav i sivilbeskyttelsesloven § 14 og forskrift om kommunal 
beredskapsplikt § 6. 



Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt rapport for utfyllende informasjon om tilsynet. 
 
Vurdering 
Kontrollutvalgets sekretariat har tatt kontakt med Statsforvalteren for å høre om Midtre 
Gauldal kommune har gitt tilbakemelding innen fristen som var satt og om Statsforvalteren 
har lukket sitt tilsyn. 
Statsforvalteren bekrefter at de har mottatt brev fra kommunen datert 10.01.2022 hvor 
oppdatert plan for helsemessig og sosial beredskap for Midtre Gauldal kommune var vedlagt. 
Statsforvalteren har pr. 31.01.2022 ikke gitt kommunen noe svar og formell vurdering av 
innholdet. Statsforvalteren sier videre at med tanke på at planen er oppdatert og var lagt ved 
brevet de mottok, anser de at de har mottatt en plan. 
 
Kommunestyret fikk tilsynsrapporten som referatsak til sitt møte 27.01.2022. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar Statsforvalterens tilsynsrapport 
til orientering, og legger denne til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av 
virksomheten i Midtre Gauldal kommune. 
Statsforvalterens melding om avslutning av tilsynet legges frem for kontrollutvalget når denne 
foreligger. 
 
 


