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Fylkesmannen har også i år laget en beredskapstrapp på bakgrunn av hver enkelt kommunes svar på 

DSBs kommuneundersøkelse for 2019. Hensikten er å kartlegge status på kommunenes arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap samt å finne eventuelt forbedringspotensial.  

Undersøkelsen er kommunenes «selvangivelse» på eget arbeid, og Fylkesmannen gjør oppmerksom 

på at det kan være feil eller svakheter i besvarelsen. For eksempel vil en utstrakt bruk av 

svaralternativ «vet ikke» gi en dårligere score en det som kanskje reelt sett er tilfelle.  Eventuelle feil 

eller svakheter er ikke korrigert og innplassering i beredskapstrappen er således kun basert på 

kommunenes egen rapportering. I 2019 har 40 av 44 Nordlandskommuner svart på undersøkelsen, 

de som ikke har svart havner automatisk nederst med 0 poeng. 

Spørsmålene som liggere til grunn for rapporteringen er valgt ut på bakgrunn av betydning for den 

kommunale beredskapsplikten. Vi har benyttet samme metodikk, spørsmål og poenggivning som i 

2018. Eneste unntak er et svaralternativ på ROS-samarbeid (industrivern) som nå er fjernet av DSB, 

dette gjør at mulig oppnådde poeng 0,2 lavere i år enn i fjor. Fordi ingen kommuner benyttet dette 

svaralternativet i 2018 kan vi likevel se at endringer til 2019 skyldes endringer i kommunenes svar.  

Beredskapstrappen for Nordland vil publiseres på Fylkesmannens nettside www.fmno.no og 

Fylkesmannen vil bruke resultatene fra undersøkelsen i den videre oppfølgingen av kommunene.  

Ved spørsmål ta kontakt med fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru (fmnoajo@fylkesmannen.no)  

 

Figur 1. Beredskapstrappa Nordland 2019 

         Bodø 

       Bø Alstahaug 

       Røst Hamarøy 

       Ballangen Fauske 

      Brønnøy Andøy Vega 

      Flakstad Evenes Tysfjord 

      Gildeskål Herøy Vågan 

      Sørfold Sortland Rana 

    Bindal Vefsn Steigen   

      Lurøy Beiarn   

  Hemnes   Meløy Saltdal   

  Vevelstad   Vestvågøy Nesna   

Træna     Værøy Hadsel   

Dønna     Hattfjelldal Rødøy   

Lødingen     Øksnes Narvik   

Moskenes     Sømna Tjeldsund   

Leirfjord       Grane   
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Figur 2. Kommunens svar  

  Mulige poeng Fauske 

§ 2 Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Har kommunen gjennomført helhetlig ROS? 5 5 

Omfatter analysen risiko og sårbarhet utenfor kommunens 
geografiske område som kan ha betydning for kommunen? 1 1 

Omfatter analysen særlige utfordringer knyttet til kritiske 
samfunnsfunksjoner? 1 1 

Omfatter analysen fremtidig risiko og sårbarhet? 1 1 

Har kommunen i sin helhetlige ROS vurdert sin evne til å 

opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner? 2 1,75 

Er helhetlig ROS forankret i kommunestyret? 1 1 

Hvilke aktører har kommunen samarbeidet med ved utarbeidelse 
av helhetlig ROS? 1,2 1 

§ 3 Systematisk og helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap 

Har kommunen utarbeidet mål for arbeidet med samfunnssikkerhet 
og beredskap? 1 1 

Har kommunen utarbeidet plan for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet? 1 1 

§ 4 Overordnet beredskapsplan 

Har kommunen utarbeidet en overordnet beredskapsplan? 5 5 

Er kommunens overordnede beredskapsplan utarbeidet med 
utgangspunkt i helhetlig ROS? 2 2 

Inneholder beredskapsplanen plan for kommunens kriseledelse? 1 1 

Inneholder beredskapsplanen varslingsliste for aktører i 
kommunens krisehåndtering? 1 1 

Inneholder beredskapsplanen oversikt over interne og eksterne 
ressurser? 1 1 

Inneholder beredskapsplanen evakueringsplan? 1 1 

Inneholder beredskapsplanen plan for krisekommunikasjon? 1 1 

§§ 7 og 8 Øvelse og Evaluering 

Har kommunen øvd egen beredskapsorganisasjon i henhold de 
siste 2 år? 2 2 

§ 6 Oppdatering og revisjon 

Er beredskapsplanen oppdatert og revidert siste år? 1 1 

Er ROS-analysen oppdatert de siste 4 år og/eller ved en endring av 
risiko- eller sårbarhetsbildet? 1 1 

Resultat 2019 30,2 29,75 

Resultat 2018 30,4 23,7 

Endring   +6,05 

 


