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Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten vedrørende kommunal beredskap og helseberedskap til 
orientering. Kontrollutvalget ber om en orientering i fra kommunedirektøren på bakgrunn av 
rapporten. 
  
 
Vedlegg 

- Rapport etter tilsyn med kommunal bered...p i Tolga kommune 2022 _ Helsetilsynet 
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunal- og distrikts departementet ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom blant 
annet Statsforvalteren og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å 
gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i 
kommunene. Det samme gjelder for egenvurderinger som tilsynsmyndighetene ber 
kommunene om å gjøre. 
  
Dette tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) (2010) § 29, forskrift om 
kommunal beredskapsplikt (2011) § 10 og lov om statlig tilsyn med helse- og 
omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) (2017) § 4. 
  
Målet med tilsynet har vært å undersøke om Tolga kommunes arbeid med kommunal 
beredskap og helseberedskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og 
kommunal helseberedskap.sivilbeskyttelsesloven (2010) § 14 og 15 forskrift om kommunal 
beredskapsplikt (2011) helseberedskapsloven (2000) 
forskrift om krav til beredskapsplanlegging (2001), helse- og omsorgstjenesteloven (2011) 
smittevernloven (1994) folkehelseloven (2011) forskrift om miljørettet helsevern (2003) 
forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (2016). 
  
Statsforvalteren avdekket 5 avvik under tilsynet i Tolga kommune: 
  
Avvik 1 
Tolga kommune har ikke et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i 
kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner (forskrift om kommunal 
beredskapsplikt § 7) 
  
Avvik 2 
Tolga kommune har ikke gjennom ROS-analyse for helse- og omsorgstjenesten skaffet seg 
oversikt over hendelser som kan føre til ekstraordinær belastning for virksomheten, 
virksomhetens ansvarsområde og lokale forhold som innvirker på virksomhetens sårbarhet 
(forskrift om krav til beredskapsplanlegging mv. § 3, jf. Helseberedskapsloven § 2-2) 
  
Avvik 3 
Tolga kommune har ikke gjennomført en ROS-analyse av faktorer i miljøet som kan ha 
negativ innvirkning på befolkningens helse, inkludert biologiske hendelser, som grunnlaget 



for beredskapsplanleggingen (forskrift om miljørettet helsevern § 5 første ledd, jf. 
Folkehelseloven §§ 5 og 8, og smittevernloven § 7-1) 
  
  
Avvik 4 
Helseberedskapsplanen i Tolga kommune er ikke bygd på avdekket risiko og sårbarhet, og 
omfatter ikke prosedyrer for ressursdisponering og omlegging av drift som sikrer nødvendig 
tjenesteytelse ved hendelser knyttet til avdekket risiko og sårbarhet (forskrift om krav til 
beredskapsplanlegging §§ 3 og 4, jf. helseberedskapsloven § 2-2, og helse- og 
omsorgstjenesteloven § 5-2) 
  
Avvik 5 
Tolga kommune har ikke utarbeidet en beredskapsplan for miljørettet helsevern, som 
inneholder nødvendige tiltak for å forebygge, håndtere og begrense helsekonsekvenser ved 
en miljøhendelse (forskrift om miljørettet helsevern § 5, jf. folkehelseloven §§ 5 og 8). 
  
  
Vurdering: 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår Statsforvalterens tilsynsrapport, og 
legger denne til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Tolga 
kommune.  
Sekretariatet anbefaler utvalget å be om en orientering i fra kommunedirektøren på bakgrunn 
av avvikene beskrevet i rapporten.  
  
 
 


