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HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE TYNSET KOMMUNE
Arkiv: 009
Arkivsaksnr.: 16/2541

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
116/16
Kommunestyret

Møtedato
29.11.2016

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Tynset kommune til etterretning.
Rådmannen følger opp de anbefalte tiltakene.
Enkel revidering av analysen kan utføres av administrativt nivå.
Kortversjon av saken:
Tynset kommune har en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) fra 2006. Siden den gang har mye
utviklet seg innenfor beredskapsområdet, og det stilles strengere krav til hvordan en kommune
håndterer beredskapsarbeidet.
Fylkesmannens beredskapsavdeling har ved tilsyn påpekt at kommunens analyse må revideres.
Vedlegg
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i Tynset kommune
Vedlegg 1 til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i Tynset kommune. Analyseskjema.
Melding om vedtak sendes til
Tjenesteområdeledere
Medlemmer i beredskapsrådet
Fylkesmannen i Hedmark ved beredskapsavdelingen
Saksopplysninger
Tynset kommune har en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) fra 2006. Siden den gang har mye
utviklet seg innenfor beredskapsområdet, og det stilles strengere krav til hvordan en kommune
håndterer beredskapsarbeidet. Lov om kommunal beredskapsplikt (LOV 2010-03-25 nr. 45:
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret
(Sivilbeskyttelsesloven)), gir kommunene føringer på deres ansvar i forhold til risiko- og
sårbarhetsanalyse og beredskapsplan for kommunen.
Fylkesmannens beredskapsavdeling har ved tilsyn påpekt at kommunens analyse må revideres.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gitt ut en veileder for Helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Denne veilederen er i stor grad blitt brukt som
grunnlag for Tynset kommunes arbeid med helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.
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En prosjektgruppe har arbeidet med analysen og dokumentert resultatet fra arbeidet i en
rapport. Basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen har prosjektgruppen laget
forslag til plan for oppfølging for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.
Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret, og forskrift om kommunal
beredskapsplikt.
Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å:
• gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen, og hvordan de påvirker
kommunen,
• avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter,
• foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres og
• gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap.
Saksvurdering
Prosjektgruppen har sendt analysen til høring i beredskapsrådet, og har også gjennomført et
eget oppfølgingsmøte med det samme rådet. Beredskapsrådet er ordførerens eget råd for
beredskap og i tillegg til ulike fagavdelinger fra kommunen er følgende representert i rådet:
Alle redningsetatene, SI Tynset, Heimevernet, Sivilforsvaret, Mattilsynet, Vegvesenet,
frivillige beredskapsorganisasjoner, næringsmiddelindustri ved Nortura Tynset,
transportbransjen ved Trønderbilene, Tynset kirke og Nord-Østerdal Kraftlag.
Det kom ikke inn tilbakemeldinger fra høringen som ga endringer i analysen. På
oppfølgingsmøtet ble det imidlertid tatt opp forhold som er tatt med inn. I hovedsak var dette:
• Være tydeligere på værforhold som blant annet innebærer kulde.
• Ta inn forhold som beskriver behov for beredskapsplanlegging innen landbruket.
• Vise til at smittsomme sykdommer også dreier seg om dyr.
• Nevne sivilforsvarets kapasiteter i hendelser ved en atomulykke.
• Flom er en del av hendelsen som beskriver ekstreme lokale nedbørsmengder.
De hendelsene som er vurdert i analysen er hendelser som tidligere har skjedd i vår region, de
var med i kommunens forrige ROS eller er nevnt i Nasjonalt Risikobilde. Vurderingen om
hvilke hendelser som skal analyseres vil være en kontinuerlig vurdering. Rådmannen
anbefaler derfor at administrasjonen kan gjennomføre enkle revideringer av analysen på
administrativt nivå.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant for saken.
Fondsbehandling
Ikke relevant for saken.
Råd og utvalg
Beredskapsrådet har vært med i arbeidet med analysen, høring og arbeidsmøte.
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Rådmannens innstilling:
Kommunestyret tar helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Tynset kommune til etterretning.
Rådmannen følger opp de anbefalte tiltakene.
Enkel revidering av analysen kan utføres av administrativt nivå.
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REVIDERING BEREDSKAPSPLAN TYNSET KOMMUNE
Arkiv: 009
Arkivsaksnr.: 16/2542

Saksbehandler:
Morten B. Often

Behandling av saken:
Saksnr.
Utvalg
117/16
Kommunestyret

Møtedato
29.11.2016

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar revidert beredskapsplan for Tynset kommune. Rådmannen oppdaterer
vedleggene i beredskapsplanen i tråd med saksutredningen.
Kortversjon av saken:
Det er gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i Tynset kommune. Analysen
medfører endringer av kommunens planverk.
Vedlegg
Beredskapsplan Tynset kommune
Melding om vedtak sendes til
Tjenesteområdeledere,
Saksopplysninger
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvarsloven
(sivilbeskyttelsesloven) sier i§ 15:
Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) etter § 14 skal kommunen utarbeide
en beredskapsplan.
Kommunen reviderte gjeldende Kriseplan i 2012. Som kjent har kommunen utarbeidet en ny
helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse, og med grunnlag i denne revideres Kriseplanen.
Saksvurdering
Endring av gjeldende Kriseplan gjøres med bakgrunn i helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i
Tynset kommune. Etter anbefaling fra fylkesmannen endres planens navn fra Kriseplan til
Beredskapsplan. Planen følger hovedprinsippene som norske myndigheter benytter for
krisehåndtering:
1. Ansvarsprinsippet
Den organisasjon som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, har også
ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for å håndtere ekstraordinære
hendelser på området.
2. Likhetsprinsippet
Den organisasjon man opererer med under kriser, skal i utgangspunktet være mest
mulig lik den organisasjon man har til daglig.

TYNSET KOMMUNE

Møteinnkalling: Kommunestyret

Side 5 av 6

Sak 117/16
3. Nærhetsprinsippet
Kriser skal organisatorisk håndteres på lavest mulig nivå.
4. Samvirkeprinsippet
Myndigheter, virksomheter og etater har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig
samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging,
beredskap og krisehåndtering.
Revidert plan er organisert etter ansvar, oppgaver og myndighet, organisering, iverksetting og
oppfølging. Videre er planen oppdatert med de hendelsene som beskrives i helhetlig ROS.
Tidligere plan ga kriseledelsen fullmakt til å gjøre økonomiske disposisjoner begrenset oppad
til kr 1 000 000. Rådmannen anbefaler at denne fullmakten videreføres.
Flere av vedleggene til beredskapsplanen må revideres. Dette gjelder informasjonsplan, plan
for helsemessig og sosial beredskap og smittevernplan. Rådmannen anbefaler at
administrasjonen starter med dette etter at beredskapsplanen er vedtatt.
Vedtakets konsekvenser for klima og miljø.
Ikke relevant for saken.
Fondsbehandling
Ikke relevant for saken.
Råd og utvalg
Ikke relevant for saken.

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar revidert beredskapsplan for Tynset kommune. Rådmannen oppdaterer
vedleggene i beredskapsplanen i tråd med saksutredningen.
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