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Agenda: 

 Kommunens rolle og ansvar innen 
samfunnssikkerhet og beredskap

 Sentrale virkemidler for å bygge et trygt, sikkert og 
robust Bodøsamfunn

 Bystyrets / folkevalgtes rolle i samfunnssikkerhets-
og beredskapsarbeidet 



KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT 

Lov og forskrift om kommunal beredskapsplikt (2010, 2011)

Kommunen: 

 har en viktig og sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet 
og beredskap. 

 skal utvikle trygge og robuste lokalsamfunn, 

 har et grunnleggende ansvar for å beskytte alle som bor og 
oppholder seg i kommunen,  

 skal bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner når det 
oppstår uønskede hendelser / kriser. 

 skal jobbe helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet 



Kommunens roller – samfunnssikkerhet og beredskap

Lokal samordner og pådriver 

Kommunen skal legge til rette for og skape arenaer for samarbeid 

innen samfunnssikkerhet og beredskap. 

Arenaer: Beredskapsforum Bodø, Kommunalt beredskapsråd,                 

Beredskapsforum Salten, Fylkesberedskapsrådet

Lokal plan- og fagmyndighet

 helse og omsorg (helseberedskapsloven, smittevernloven, 
strålevernloven, folkehelseloven, helse- og omsorgstjenesteloven),  

 brann- og redningstjeneste (brann- og eksplosjonsvernloven), 

 planlegging- og arealforvaltning (plan- og bygningsloven). 





Virkemidler for å skape et 
robust, sikkert og trygt 

Bodøsamfunn 



HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 

 Grunnlaget for kommunens 
samfunnssikkerhetsarbeid 

 Gi oversikt, kunnskap og bevissthet om 
samfunnssikkerhetsutfordringer, og hvilke 
konsekvenser disse vil ha for befolkningen og 
Bodøsamfunnet. 

Kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten 
for uønskede hendelser/kriser som kan inntreffe i 
kommunen

 Analysen skal inkludere eksisterende og fremtidige 
risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen,  

 Samt risiko og sårbarhet utenfor kommunens 
geografiske område som kan påvirke kommunen.  

 Krav til deltakelse, samt politisk forankring 



RISIKOBILDE BODØ 



FOREBYGGING 

Med bakgrunn i helhetlig ROS-analyse: 

 Identifisere forebyggende og skadebegrensende tiltak

 Hvordan kan vi forebygge uønskede hendelser?  

 Hvordan kan vi styrke beredskapen og krisehåndteringsevnen?  

 Hvor bør vi utføre mer detaljerte analyser? 

 Hvordan skal vi sikre oppdatering og oppfølging av samfunns-
sikkerhetsarbeidet i tråd med endringer i samfunnet? 

 Oppfølgingsplan – kommunens plan for å styrke 
samfunnssikkerheten og beredskapen 

 Integrere samfunnssikkerhet i kommunale planer og prosesser 
etter plan- og bygningsloven. 

 Planstrategi, samfunnsplan, oppfølgingsplan, økonomiplan etc. 
– skal vedtas politisk. 



BEREDSKAP 
Forberedelser for å begrense eller håndtere uønskede 
hendelser/kriser og konsekvensene av dem. 

Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede 
hendelser, og skal utarbeide en overordnet 
beredskapsplan som: 

 er samordnet og integrert med øvrige interne og 
eksterne beredskapsplaner i kommunen, 

 til enhver tid er oppdatert og tilpasset kommunens 
utfordringer, 

 skal øves minimum annet hvert år, 

 skal være kjent for alle som har en rolle i 
krisehåndteringa. 

 Ansvar og organisering følger av de rammer og 
fullmakter som er gitt i  kommuneloven §§ 6 og 23.



Om overordnet beredskapsplan 

Planen er utarbeidet med utgangspunkt i: 

 Kommunens helhetlige ROS analyse, inkl. ROS Salten 2017, 

 Lov og forskrift om kommunalberedskapsplikt, inkl. veiledere 

 Evaluering: læringspunkter fra reelle hendelser og øvelser, 

 Planen skal være et levende dokument, 

 Være et verktøy for å lede kommunens krisehåndtering, 

 Har en generisk tilnærming (all hazard approach),

 Tiltakskort (prosedyrer/beredskapstiltak) – CIM, 

 Utarbeidet i samarbeid med andre relevante 
samfunnssikkerhets- og beredskapsaktører 

 Inkluderer samarbeidsavtaler om beredskap med Bodø Røde 
Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening og Redningsselskapet 



KRISEHÅNDTERING 

 Handler om å håndtere uønskede hendelser 

 Kriseledelsen i BK består av kommunens ledelse, inkludert relevante 
fagansvarlige og støttefunksjoner avhengig av krisens art og omfang. 

 God krisehåndtering forutsetter god beredskap med nødvendige fullmakter

 KrIsehåndteringen skal dokumenteres og evalueres.  

Kommunen skal ved en krise være forberedt på: 

Raskt beslutte iverksetting av tiltak innenfor kommunens ansvarsområde. 

 Opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner uavhengig av hendelse og 
varighet på krisen

 Være kommunens ansikt utad og sikre god kommunikasjon med 
befolkningen, media og egne ansatte  

 Ivareta samordningen av den lokale krisehåndteringen 

 Rapportere på samordningskanalen 

 Jevnlig orientere relevante politiske organer ved langvarige krisehåndtering 



Krisestøtteverktøyet CIM  



ØVELSE

 Øvelse er en viktig del av kommunens beredskapsarbeid

 Kommunen er pliktig til å øve overordnet beredskapsplan 
minimum annet hvert år  

 Kommunens kriseledelse øver mellom 2-3 ganger i året

 Øver i samarbeid med eksterne samfunnssikkerhets- og 
beredskapsaktører

 Øvelser bør baseres på ROS-analysen og skal evalueres



SAMFUNNSSIKKERHETSARBEIDET ET KONTINUERLIG 
FORBEDRINGSARBEID 

Kommunen har en plikt til å evaluere 
uønskede hendelser og øvelser 



Bystyrets rolle – samfunnssikkerhet og beredskap 

Helhetlig ROS  

 Helhetlig ROS skal forankres i  kommunestyret / bystyret, jf. forskriftens § 2. 

 Kommunestyret / Bystyret bør involveres både i oppstarten av arbeidet og når analysen foreligger. 

 Kommunens politiske og administrative ledelse bør formidle tydelig hva som kan aksepteres av risiko 
og sårbarhet. 

Forebygging 

 Vedta «Oppfølgingsplan for helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid»  

- Hvilke mål og strategier kommunen har for å styrke samfunnssikkerheten i kommunen (§ 3).

- Kommunale planer: planstrategi, samfunnsplan, arealplan 

Beredskapsplan 

 DSB anbefaler at Overordnet beredskapsplan forankres i kommunestyret 

 Beslutte og gi nødvendige fullmakter til kriseledelsen 



«Bodø – den trygge, sikre og 
robuste kommunen der alle tar 

ansvar»

Oversikt – ROS-

analyser 

Beredskapsplan

Øvelser

Samarbeid  

Evaluere og forbedre 
Forebygging



Takk for 
oppmerksomheten!


