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Avslutning tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i 
Oppdal kommune 

 
Statsforvalteren i Trøndelag gjennomførte tilsyn med kommunal beredskapsplikt, samordnet med 
tilsyn med helseberedskap, i Oppdal kommune 16.06.2021. Rapport fra tilsynet ble sendt 
18.10.2021. Kommune ble bedt om å sende inn en plan for lukking av avvik innen 15.11.2021. 
 
Oppdal kommune har i brev av 02.11.2021 oppgitt følgende plan for lukking av avviket. 
 

Avvik Plan for lukking av avvik Frist 
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. 

Kommunen prioritere å avslutte arbeidet 
med influensa - og koronavaksinering før 
oppstart med revidering av plan for 
helsemessig og sosial beredskap. Arbeidet 
vil derfor ha oppstart i løpet av januar 2022. 
Planen vil følge kommunens rutiner ved 
utarbeidelse av kommunale planer og vil bli 
ferdigstilt med en politisk behandling høsten 
2022. 
Det vil bli satt ned ei arbeidsgruppe fra bl.a. 
helse - og omsorgstjenestene som ledes av 
fagleder miljørettet helsevern/folkehelse. 
Planen vil i løpet av planperioden bli sendt 
ut på høring til instanser som er naturlig i 
forhold til temaet. 
Plan for helsemessig og sosial beredskap vil 
ha status som en fagplan og skal ligger 
under overordnet beredskapsplan for 
kommunen. 

Høst 2022 
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Statsforvalterens tilbakemelding på plan for lukking av avvik  
Statsforvalteren har vurdert kommunens plan for lukking av avvik innenfor helseberedskap og anser 
den til å være adekvat for lukking av avviket.  
 
Tilsynet avsluttes med dette fra Statsforvalteren side. Statsforvalteren ber om at plan for 
helsemessig og sosial beredskap 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 (e.f.) 
fylkesberedskapssjef 

  
 
Kaja Korsnes Kristensen 
seniorrådgiver 

Kommunal- og justisavdelingen  Kommunal- og justisavdelingen 
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