
Instruks for kommunalt beredskapsråd i Fauske 
kommune
Etablering:
Kommunalt beredskapsråd i Fauske kommune ble etablert 19.08.2019

Oppnevning og mandat
Kommunestyret er representert ved ordfører, som også er leder for beredskapsrådet.
Fra administrasjonen oppnevnes representanter slik at det er funsksjonene som utpekes, 
ikke personene. Ordfører kan, som rådets leder, invitere andre aktuelle samarbeidsparter.

Kommunens beredskapskoordinator er sekretær for beredskapsrådet.

Beredskapsrådet skal være et samarbeidsorgan mellom kommunale og statlige myndigheter,
det private næringsliv, og frivillige lag og organisasjoner i beredskapsspørsmål. 
Beredskapsrådet skal videre være et forum for gjensidig utveksling av informasjon om 
beredskapsmessige forhold og status.

Sammensetning
Beredskapsrådet i Fauske kommune består pr 19.08.2019 av følgende 
organisasjoner/personer:

Orfører

Rådmann

Beredskapskoordinator

Enhetsleder Helse

Nordland sivilforsvarsdistrikt

HV14

Salten brann

Fauske Røde kors

SKS

ISE

Politi

Andre relevante beredskapsaktører inviteres inn til å delta i rådets møter behov.

Oppgaver
Beredskapsrådet har følgende oppgaver:

 Være forum for tverrfaglig utveksling av informasjon om beredskapsmessige forhold, 
trusler, samt informasjon om aktiviteter som styrker samarbeidet.

 Være rådgivende organ i ROS-sammenheng så vel som i beredskapsspørsmål 
generelt.

 Se på hvordan tverrsektorielt samarbeid kan organiseres og gjennomføres, og 
eventuelt utforme samarbeidsavtaler der det er naturlig.



 Legge til rette for felles øvelser og evalueringer.
 Diskutere samordning av eventuelle krise- og beredskapstiltak når det er naturlig.
 Avklare ansvarsforhold og samarbeidsrutiner i forbindelse med kriser

Møter
Beredskaparådet skal møtes minimum en gang i året for gjensidig oppdatering på status i 
ROS-arbeidet, beredskapaplanverk og organisering.

Medlemmer av rådet bør på eget initiativ ta opp eventuelle endringer i lokale risikoforhold, 
endring av ressurser- eller organisering som er relevnt og naturlig å drøfte i beredskapsrådet.

Beredskapsrådet kan også møtes dersom det oppstår krisesituasjoner hvor det er aktuelt å 
planlegge samordning og gjennomføring av aktuelle krise- og beredskapstiltak.

Det kan for øvrig gjennomfores møter ved behov, eller dersom en eller flere av medlemmene
ber om det.

Møtested
Bereskapsrom i Fauske kommune: Torggata 21. u.etasje
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