
D S B s

KO M M U N E U N D E R S Ø K E L S E

2022



Bakgrunn Metode

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet 

med samfunnssikkerhet på lokalt nivå. De har 

et grunnleggende ansvar for å ivareta 

befolkningens sikkerhet og trygghet gjennom 

regelverket knyttet til kommunal 

beredskapsplikt.

DSB har siden 2002 gjennomført en 

spørreundersøkelse blant landets kommuner 

om status for samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet i kommunen.

Undersøkelsens formål er å få et overordnet 

bilde av status på samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet i kommune-Norge.

Undersøkelsen er gjennomført elektronisk 

ved hjelp av spørreundersøkelsesverktøyet 

SurveyXact. 

Kommuneundersøkelsen sendes til 

beredskapskoordinator i kommunen, der vi 

anbefaler at respondentene, etter behov, 

trekker inn annen nødvendig fagkompetanse 

ved besvarelse av undersøkelsen.

Spørreundersøkelsen ble sendt ut til alle 

landets kommuner 8. mars med endelig 

svarfrist 31. mars. 

DSB har fått hjelp fra statsforvalterne i å 

minne kommunene på besvarelsen.

85 prosent av landets kommuner 

har svart på årets undersøkelse. 



Særtemaer:
Ivaretakelse av natur- og 

klimarisiko

Nødstrøm

Legemiddelmangel

Særtemaer:
Naturhendelser, følgehendelser 

og konsekvenser

Totalforsvaret

Drikkevannsforsyning

Helseberedskap

Egenberedskapskampanjen

Særtemaer
Samlet situasjonsforståelse

Drivstoffberedskap

Egenberedskapsuka 2019

Beredskapskoordinatoren 

Særtema:
Fylkesmannen og veiledning

Særtemaer:
Naturhendelser

Egenberedskap

85%80%99%95%88%



Helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse

Helhetlig ROS - §14 i Lov om 

kommunal beredskapsplikt

Kommunene skal kartlegge hvilke uønskede 

hendelser som kan inntreffe i kommunen, 

vurdere sannsynligheten for at disse 

hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall 

kan påvirke kommunen. Resultatet skal 

vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko-

og sårbarhetsanalyse.



Helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse

Har kommunen gjennomført helhetlig ROS? I så fall, når ble den sist 

gjennomført?

100%
har en helhetlig 

risiko- og 

sårbarhetsanalyse

32%
har en analyse som 

er mer enn 

4 år gammel

Vi har planer og behov for utarbeidelse av ny/revidering av ROS, 

men har ikke hatt kapasitet under koronapandemien. 

1%

32%

14%

19%

14%

13%

7%

0% 50% 100%

Usikker hvilket år

2017 eller tidligere

2018

2019

2020

2021

2022



Helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse

67%

85%

72%

28%

13%

24%

0% 25% 50% 75% 100%

Fremtidig risiko og sårbarhet

Særlige utfordringer for kritiske samfunnsfunksjoner

Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske

område som kan ha betydning for kommunen

Ja Delvis Nei Ikke sikker

Er følgende forhold vurdert i kommunens helhetlige ROS?



Helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse
Har kommunen i sin helhetlige ROS vurdert egen evne til å 

opprettholde følgende funksjoner ved uønskede hendelser?

83%

77%

84%

84%

14%

18%

14%

13%

0% 25% 50% 75% 100%

Vann og avløp

Brann- og redningstjenester

Helse- og omsorgstjenester

Kriseledelse

Ja Delvis Nei Ikke sikker



Krav om helhetlig og systematisk 

samfunnssikkerhetsarbeid - §3 i forskrift 

om kommunal beredskapsplikt

Kravet handler om at kommunen skal utarbeide 

langsiktige mål og ha en plan for oppfølging av 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Langsiktige mål skal utarbeides på bakgrunn av 

helhetlig ROS og bør gjenspeile hvordan 

kommunen vil arbeide for å styrke 

samfunnssikkerheten. De langsiktige målene bør 

være forankret og godt kjent i kommunen.

Helhetlig og systematisk

samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeid



Helhetlig og systematisk

samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeid

Har kommunen utarbeidet mål 

for arbeidet med 

samfunnssikkerhet og 

beredskap?

Har kommunen utarbeidet plan 

for oppfølging av 

samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet?

Ikke sikker

8 %

Nei

10 %

Ja

82 %

Ikke sikker

9 %

Nei

19 %

Ja

72 %



Er kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap integrert i en eller 

flere av følgende planer etter plan- og bygningsloven? Flere svar mulig.

Helhetlig og systematisk

samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeid

81%

75%

43%

34% 35% 36%

1%

5%



Overordnet 

beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan - §15 

i Lov om kommunal 

beredskapsplikt

Overordnet beredskapsplan skal 

samordne og integrere øvrige 

beredskapsplaner som den enkelte 

kommune har ansvar for. 

I tillegg skal den være samordnet med 

andre aktører. 

Overordnet beredskapsplan skal være 

oppdatert og som et minimum revideres 

en gang pr. år.



Overordnet 

beredskapsplan Har kommunen utarbeidet en overordnet beredskapsplan?

98%
har en overordnet 

beredskapsplan

34%
har en plan som er 

for gammel

1%

34%

35%

30%

0% 50% 100%

Ikke sikker

2020 eller tidligere

2021

2022

Planen er et arbeidsdokument som utvikles parallelt med revisjon av ROS.



Overordnet 

beredskapsplan Er kommunens overordnede beredskapsplan utarbeidet med 

utgangspunkt i helhetlig ROS?

Delvis

23 %

Ja

73 %

Nei

3%

Ikke 

sikker

1%



Overordnet 

beredskapsplan Inneholder overordnet beredskapsplan følgende:

93%

88%

95%

99%

100%

5%

9%

3%

0% 50% 100%

Plan for krisekommunikasjon

Evakueringsplan

Oversikt over interne og eksterne ressurser

Varslingsliste for aktører i kommunens

krisehåndtering

Plan for kommunens kriseledelse

Ja Nei Ikke sikker



Overordnet 

beredskapsplan

I hvilken grad var kommunens 

overordnede beredskapsplan egnet til å 

håndtere koronasituasjonen?

Er det identifisert behov for å gjøre 

endringer i overordnet beredskapsplan 

som følge av pandemien?

5%

2%

16%

66%

11%

0% 50% 100%

Ikke sikker

Ikke egnet i det hele tatt

Lite egnet

Godt egnet

Svært godt egnet Ikke sikker

14 %

Nei

24 %

Ja

62 %

Planverket er nok, slik det foreligger, mer rigget for å håndtere akutte hendelser av mer begrenset varighet. Det 

bør i større grad omfatte langvarige hendelser og tilhørende utfordringer med det "å stå i det" over lang tid. Alle 

tjenesteområder har imidlertid utarbeidet kontinuitetsplaner knyttet til pandemien.



Overordnet 

beredskapsplan I overordnet beredskapsplan, er kommunens utøvende 

helseledelse/kommunelegefunksjon beskrevet som en del av 

kommunens kriseledelse?

Ikke sikker

2 % Nei

12 %

Ja

86 %



Øvelser

Har kommunen øvd egen beredskapsorganisasjon i henhold til krav i forskrift 

om kommunal beredskapsplikt? I så fall, hvilket år ble det sist øvd?

1 %

1 %

2 %

32 %

21 %

43 %

0 % 50 % 100 %

Ikke sikker

Har ikke øvd

Har øvd, men ikke sikker på hvilket år

2019 eller tidligere

2020

2021

Både 2020 og 2021 har vært preget av 

pågående pandemi, der både 

kriseledelsen og store deler av 

organisasjonen mer eller mindre har 

jobbe konstant med beredskapsarbeid. 

Det har ikke vært rom for egne 

beredskapsøvelser i tillegg.



Forankring

Forankring av helhetlig ROS i kommunestyret er et 

krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

Forankring av plan for oppfølging og overordnet 

beredskapsplan er ikke et forskriftskrav. 

Det er likevel fornuftig å legge til rette for at 

kommunens ledelse tar stilling til alle disse 

elementene i samfunnssikkerhetsarbeidet. 

Det er opp til kommunen selv når, hvordan og 

hvor ofte kommunestyret blir involvert.



Forankring

Er helhetlig ROS forankret i 

kommunestyret?

Er plan for oppfølging 

forankret i kommunestyret?

Er overordnet 

beredskapsplan forankret i 

kommunestyret?

3% 3%

94%

8%

18%

74%

6%

16%

78%

Ja Nei Ikke sikker

Det viktigste er å forankre både prosess og sluttresultat av helhetlig ROS både i 

overordnet administrasjon og kommunestyret.  Det vil synliggjøre oppfølgingsområder, 

som må prioriteres i planverk og økonomiske virkemidler. 



Kommunalt 

beredskapsråd

Kommunen skal legge til rette for et 

samfunnssikkerhetsarbeid som ivaretar 

samarbeid og samordning med interne 

og eksterne aktører. 

For å samle samfunnssikkerhetsaktører i 

kommunen anbefaler DSB blant annet at 

det etableres kommunale beredskapsråd. 



Kommunalt 

beredskapsråd Har kommunen etablert beredskapsråd?

Ikke sikker

3 %

Nei

21 %

Ja

76 %



Kommunalt 

beredskapsråd Har kommunalt beredskapsråd vært involvert i følgende arbeidsprosesser? 

Flere svar mulig.

18%

0%

46%

42%

57%

72%

0% 50% 100%

Annet

Tiltak som  skal behandles etter plan- og

bygningsloven

Krisehåndtering

Øvelser

Overordnet beredskapsplan

Helhetlig ROS

De fleste aktørene i 

beredskapsrådet har 

bistått og deltatt i arbeidet 

under pandemien. 



Særtema:

Naturhendelser Har kommunen vært utsatt for alvorlige naturhendelser de siste to år? 

I så fall, hvilke typer? Flere svar mulig.

Klimaendringene har påvirket 

risikobildet når det gjelder 

naturhendelser som flom, skred og 

tørke. Vi ser at vi må forberede oss 

på at de ulike naturhendelsene vil 

opptre oftere og med større 

intensitet. 

65%
har vært utsatt 

for alvorlige 

naturhendelser 

de siste to 

årene

Annen alvorlig naturhendelse

Langvarig tørke

Skog-/utmarksbrann

Stormflo

Sterk vind

Vann på avveie

Skred

Flom



Særtema:

Naturhendelser

I hvilken grad blir risiko og sårbarhet for 

alvorlige naturhendelser tatt hensyn til i 

kommunal planlegging (plan- og 

bygningsloven)?

I hvilken grad blir økt risiko og sårbarhet 

som følge av klimaendringer tatt hensyn 

til i kommunal planlegging (plan- og 

bygningsloven)?

3%
1%

35%

61%

5%
2%

47%

46%

I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt

Ikke sikker



Særtema:

Naturhendelser I arbeidet med helhetlig ROS, hvor enkelt eller vanskelig er det å finne fram 

til informasjon om naturfare og naturhendelser i kommunen?

6%

0%

5%

43%

39%

7%

0% 25% 50% 75% 100%

Ikke sikker

Svært vanskelig

Vanskelig

Hverken eller

Enkelt

Svært enkelt



Særtema:

Egenberedskap
Kjenner du til Egenberedskapsuka 2021?

4%

44%52%

Ja, og vi har gjennomført aktiviteter i forbindelse med den Ja, men vi har ikke vært med på den Nei, har ikke hørt om det



Særtema:

Egenberedskap
Hvilke aktiviteter har kommunen gjennomført eller deltatt på i 

forbindelse med Egenberedskapsuka 2021? Flere svar mulig.

0% 25% 50% 75% 100%

Andre tiltak

Fått lokale medier til å lage sak om

egenberedskap

Holdt presentasjoner

Laget eller delt innhold på kommunenes sosiale

medier

Publisert sak på kommunens nettsider

Delt informasjon i egen organisasjon

Laget utstilling



Jubileumsspørsmål 

kommuneundersøkelsen 

20 år

Jubileum for DSBs 

kommuneundersøkelse 

I år er det 20 år siden DSB (den gangen 

Direktoratet for sivilt beredskap) gjorde sin første 

kommuneundersøkelse.

I forbindelse med jubileet til 

kommuneundersøkelsen har vi gjentatt noen av 

spørsmålene fra 2002-undersøkelsen. 

Spørsmålene er så langt som mulig de samme 

som i 2002, men er tilpasset dagens regelverk.



Jubileumsspørsmål 

kommuneundersøkelsen 

20 år

Har kommunen iverksatt tiltak eller oppnådd resultater på bakgrunn 

av arbeidet med helhetlig ROS, i så fall hvilke? (flere mulig)

0%

25%

50%

75%

100%

2002 2022

2002 n=274

2022 n= 296



Jubileumsspørsmål 

kommuneundersøkelsen 

20 år

Hvordan vurderer du alt i alt nytten av kommunens arbeid med helhetlig 

ROS? Er den….

17%

57%

20%

4%
1%

3%

36%

54%

8%

0% 0% 1%
0%

25%

50%

75%

100%

Svært stor Ganske stor Hverken liten

eller stor

Ganske liten Svært liten Ikke sikker

2002 2022

2002 n=274

2022 n= 296

Grundig arbeid med ROS og 

forankring i organisasjonen bidrar til 

å øke risikobevisstheten blant ansatte 

i kommunen på alle nivåer.


