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Sammendrag 

Bestilling Formål Problemstilling 

Kontrollutvalget 
sak 69/20 
1. desember 2020 

Vurdere om kommunen har et 
tilfredsstillende beredskapsarbeid i 
samsvar med gjeldende regelverk. 

• Etterlever kommunen kravene til 
kommunal beredskapsplikt? 

 

Metode og praktisk gjennomføring 

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt i «RSK001 Standard for forvaltningsrevisjon».  

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse og en 
spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved bruk at Questback. Undersøkelsen 
rettet seg mot de personer som er gitt en rolle og et ansvar i kommunens beredskapsarbeid i en 
«beredskaps-/krisesituasjon». 
 

Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene i dette prosjektet har vi i hovedsak benyttet sivilbeskyttelsesloven, 
forskrift om kommunal beredskapsplikt og utvalgte veiledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB).  

De utledede revisjonskriteriene er listet opp i kapittel 3, og i vedlegg 4 fremgår selve utledningen av 
disse. 
 

Oppsummering 

Vi har sett på kommunens planverk, og samlet sett består dette av et omfattende og detaljert planverk. 
Vi anser at planverket er i tråd med nasjonale føringer, der siktemålet ikke er å presentere detaljerte og 
nøyaktige planer for alle eventualiteter, men å ha et planverk som vil være i stand til å romme det 
spekteret av ulike situasjoner og hendelser som vil utløse behov for å benytte planverket. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er revidert hvert fjerde år, i 2018 og 2014. Den vurderer 
sannsynlighet for at noe inntreffer og konsekvensen dersom det inntreffer. Vi savner at det gjøres en 
sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens, og at det er beskrevet hva kommunen anser som 
akseptabel, tolerant og uakseptabel risiko. I tillegg til ROS-analysen er det utført selvstendige 
sannsynlighets- og konsekvensutredninger for 6 av temaene; strømbrudd helse, brann i hotell, jordras 
og steinras, tunnelbrann, togulykke og skogbrann.  

Kommunens overordnede beredskapsplan skal oppdateres minst hvert år og ut over det når 
evalueringer etter øvelser og / eller uønskede hendelser gir grunnlag for det. 
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I fylkesmannens tilsyn i 2019, kommunens egenevaluering av koronapandemiens startfase og vår 
spørreundersøkelse gjennomført i dette prosjektet, pekes det på utfordringer i forhold til kommunens 
kommunikasjon i krisesituasjoner.  

Vi savner en oversikt over kommunens interne ressurser og utstyr, ut over det som er til disposisjon for 
kommunens kriseledelse. Dette ble også påpekt i fylkesmannens tilsyn i 2019. Der står det; «Kommunen 
har en svært detaljert ressursoversikt når det gjelder frivillige organisasjoner.» Videre fremgår det at 
Fylkesmannen ikke kunne se at kommunes egen ressursoversikt står beskrevet i selve 
beredskapsplanen, og det ble stilt spørsmål til om dette var et eget vedlegg.  

Den overordnet beredskapsplanen inneholder ikke en samordnet oversikt over andre beredskaps- og 
kriseplaner, og sammenhengen mellom disse. Vi har mottatt beredskapsplaner for enkelte 
virksomheter, men kan ikke konkludere på hvorvidt det er utarbeidet for alle virksomheter. Vi savner 
også særlige referanser til kommunens fritidshytter, og omtale av hvordan kommunen skal sikre 
svakere stilte grupper (funksjonshemmede, eldre mm) i forbindelse med brann (evakuering). 
Oversiktene i rapporten viser at det er et etterslep av oppdatert planverk rundt om i kommunen.  

Vi anser at Hol kommune har et godt og omfattende nettverk av andre aktører som de samarbeider og 
samvirker med innenfor en rekke forskjellige uønskede situasjoner og hendelser. Flere avtaler er inngått 
for en god tid tilbake, og enkelte av avtaler er ikke datert eller signert.  

Kommunen har gjennomført flere øvelser de siste årene for å øve planverket med fokus på områder fra 
ROS-analysen. Det gir en viktig læring for organisasjonen, og spesielt de som deltar i øvelsen.  

Vi er ikke forelagt noe dokumentasjon på hvordan kommunen utfører og sikrer at det gis en systematisk 
opplæring i regelverk og / eller kommunens planverk i tråd med forskriftens krav til å ha et system for 
opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige 
kvalifikasjoner. Dette ble også omtalt som en mangel i Fylkesmannen i Buskeruds tilsyn fra 2017. 
 

Konklusjon 

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen var å vurdere om kommunen hadde hatt et tilfredsstillende 
beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk, ved å se på om kommunen etterlever kravene til 
kommunal beredskapsplikt.  

Vårt hovedinntrykk er at det gjøres mye bra i Hol kommune, og at det finnes et tilsynelatende 
omfattende planverk som øves jevnlig. Gjennom kartleggingen har vi sett punkter hvor det er et 
potensial for forbedringer. Dette gjelder spesielt i forhold til å ivareta et oppdatert planverk i hele 
kommunen og utfordringer i forbindelse med kommunikasjon i krisesituasjoner. 
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Anbefalinger 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale følgende: 

• Utvide ROS-analyser til å inneholde vurderinger av hva som er akseptabel, tolerant og ikke 
akseptabel risiko. 

• Oppdatere eldre planverk. 
• Innarbeide oversikt over kommunens totale planverk (med revisjonsdato) i beredskapsplanen. 
• Vurdere omtale av Hol som turistkommune med mange fritidshytter. 
• Vurdere omtale av svakere stilte grupper i forbindelse med brann (evakuering), 
• Utarbeide en ressursoversikt over kommunens internt tilgjengelige ressurser og utstyr fra 

sektorer som VAR, helse, oppvekst og IKT 
• Vurdere kommunens kommunikasjon i krisesituasjoner. 

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i notat mottatt 10. 
juni 2022 er vedlagt rapporten. 

Vi har gjennomgått rådmannens uttalelse, og gjort endringer i rapporten der vi har ansett dette for 
aktuelt. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 

Kontrollutvalget i Hol kommune vedtok i sitt møte 1. desember 2020, sak 69/20, at Viken 
Kommunerevisjon IKS (VKR) skulle gjennomføre en forvaltningsrevisjon av området Kommunal 
beredskapsplikt.  

 

1.2. Formål og problemstillinger 

Prosjektets formål er vurdere om kommunen har et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med 
gjeldende regelverk 

I denne forvaltningsrevisjonen søker vi å belyse følgende problemstilling: 

• Etterlever kommunen kravene til kommunal beredskapsplikt? 

 
For å se nærmere på hvordan kommunen arbeider med kravene i den kommunale beredskapsplikten, 
vil vi komme inn på momenter som: 

• Organisering av beredskapsarbeidet  
• Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)  
• Beredskapsplan, overordnet og lokalt 

o temaer som varsling, kriseledelse, kommunikasjon, evakuering, loggføring mm  
• Smittevernplan, pandemiplan, kommunikasjonsplan og andre tema / områdeplaner  
• Informasjon om beredskap  
• Opplæring i beredskapsarbeidet  
• Samordning internt i kommunen 
• Samarbeid mellom kommuner og andre aktører som politi, redningsetater, statsforvalter 

(fylkesmann), frivillige organisasjoner mm.  
• Hendelser, øvelser og tilsyn 
• Oppdatering/revisjon av planverket  

 

1.3. Avgrensning av undersøkelsen 

Som det går fram i kapittel 1.2, er det vedtatt en problemstilling for forvaltningsrevisjonen. Vi presiserer 
at prosjektet kun tar for seg de områder og temaer som faller inn under denne problemstillingen. 
Vurderinger og konklusjoner omfatter derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller temaene.  
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1.4. Definisjoner 

Nasjonal beredskap 

Ansvarsprinsippet med sektoransvar for departementene innenfor sine respektive samfunnssektorer, 
gjelder på beredskapsområdet som på andre områder. Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har et 
spesielt ansvar for å samordne innenfor sektorovergripende arbeidsområder på beredskapssiden, og 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt og støtter JD i denne rollen. 

DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet og være pådriver i arbeidet med å forebygge 
ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, samt sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og 
krisehåndtering. 

Nasjonal, regional og kommunal beredskap 

DSBs ansvar omfatter blant annet nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap1, som en pådriver, 
koordinator og veileder for samfunnssikkerhet og beredskap. Fylkesmannen skal samordne 
samfunnssikkerhetsarbeidet i fylkene og har et særlig ansvar for oppfølging og veiledning av 
kommunene. Plan- og bygningsloven setter krav til samfunnssikkerhet i planleggingen i kommuner og 
fylker. Lovbestemmelser om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunene beredskapsplanlegging 
basert på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. I DSB har Enhet for regional og lokal sikkerhet 
ansvar for samordning av DSBs arbeid mot regionalt og kommunalt nivå.  

Kommunal beredskapsplikt 

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Denne rollen er 
tydeliggjort gjennom kommunal beredskapsplikt (jf. sivilbeskyttelsesloven).  

Beredskapsplikten pålegger kommunen å arbeide helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og 
beredskap, og understreker samtidig kommunens viktige rolle som samordner og pådriver i dette 
arbeidet.   

Grunnlaget for et godt arbeid med samfunnssikkerhet i kommunen, er kunnskap om risiko og 
sårbarhet. Utarbeidelse av helhetlig ROS skal gi en slik oversikt. Analysen skal videre danne grunnlaget 
for kommunens målrettede arbeid for å redusere risiko og sårbarhet - gjennom forebyggende arbeid, 
styrket beredskap og bedre evne til krisehåndtering. Krav til kommunal beredskapsplikt erstatter ikke, 
men utfyller beredskapspliktene gitt i annet regelverk. 

DSB har utarbeidet flere veiledere i og hjelpeverktøy til beredskapsarbeidet. Se referanser bak i 
rapporten. 

  

 

1 https://www.dsb.no/menyartikler/om-dsb/ansvarsomrader-og-roller/ 

https://www.dsb.no/menyartikler/om-dsb/ansvarsomrader-og-roller/
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ALNS 

For all krisehåndtering i Norge er de fire prinsippene ansvar, likhet, nærhet og samvirke styrende. 

• Ansvarsprinsippet – betyr at den som har ansvaret i en normalsituasjon også skal ha ansvaret 
under kriser. 

• Likhetsprinsippet – betyr at organiseringen skal være mest mulig lik under kriser som den er i en 
normalsituasjon 

• Nærhetsprinsippet – innebærer at krises skal håndteres på lavest mulig nivå. 
• Samvirkeprinsippet – innebærer at alle med ansvar skal bidra til å sikre best mulig samvirke og 

samarbeide om forebygging, beredskap og krisehåndtering. 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

Helhetlig ROS er planleggingsgrunnlaget for utarbeiding av mål, prioriteringer og plan for oppfølging 
innenfor samfunnssikkerhet. Arbeidet skal forankres i kommunens ledelse og integreres i kommunens 
plan- og styringssystemer, herunder i planer etter plan- og bygningsloven. 

En systematisk gjennomgang av kommunens geografiske område og virksomhet med sikte på å: 

• kartlegge risiko og sårbarhet, som omfatter: 
• uønskede hendelser som er av en slik karakter eller et omfang at den involverer kommunens 

ledelse i vurderingen av forebyggende tiltak, samt beredskap og krisehåndtering 
• uønskede hendelser som berører flere sektorer 
• avdekke tverrsektorielle sårbarheter og gjensidige avhengigheter 
• unngå risiko og sårbarhet der det er mulig 
• redusere risiko og sårbarhet gjennom forebyggende og skadebegrensende tiltak 
• håndtere eventuell restrisiko med beredskap 

På bakgrunn av helhetlig ROS skal kommunen samordne beredskapsplanleggingen i kommunen i en 
overordnet oppdatert og øvet beredskapsplan. 

FylkesROS 

FylkesROS (risiko- og sårbarhetsanalyse i fylket) skal gi oversikt over risiko- og sårbarhet i fylket. 
FylkesROS skal danne en felles plattform for å forebygge uønskede hendelser og styrke samordningen 
av det regionale arbeidet med beredskap og krisehåndtering. 

Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt 

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes arbeid med kommunal beredskapsplikt. 

Følgende definisjoner er hentet fra DSBs veileder om kommunal beredskapsplikt2. Der fremgår det at et 
viktig ledd i implementeringen av kommunal beredskapsplikt er at det etableres en felles forståelse av 
sentrale begreper som karakteriserer arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

2 DSB – «Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt», nov. 2015, oppdatert aug. 2017 
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Samfunnssikkerhet 

Samfunnets evne til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og 
grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. Samfunnssikkerhetsbegrepet brukes bredt 
og dekker sikkerhet innenfor hele spekteret av utfordringer, fra begrensede hendelser via større 
krisesituasjoner som representerer omfattende fare for liv, helse, miljø og materielle verdier, til 
sikkerhetsutfordringer som truer nasjonens selvstendighet eller eksistens. 

Beredskap 

Planlegging og forberedelse av tiltak for å begrense eller håndtere kriser eller andre uønskede 
hendelser på best mulig måte. 

Beredskapsarbeid 

Kommunens samlede arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 

Uønskede hendelser 

Hendelser som avviker fra det normale, og som har medført eller kan medføre tap av liv eller skade på 
helse, miljø og materielle verdier.  

Krise 

En hendelse som har potensial til å true viktige verdier og svekke en organisasjons evne til å utføre 
viktige funksjoner. En krise kan være en tilstand som kjennetegnes av at samfunnssikkerheten eller 
andre viktige verdier er truet, og at håndteringen utfordrer eller overskrider kapasiteten og/eller 
kompetansen til den organisasjonsenheten som i utgangspunktet har ansvaret for denne. 

Kritisk infrastruktur 

De anlegg og systemer som er helt nødvendige for å opprettholde samfunnets kritiske funksjoner som 
igjen dekker samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse. 

Kritiske samfunnsfunksjoner 

«Kritisk samfunnsfunksjon» er det mest sentrale begrepet for forståelsen av området. Er knyttet opp 
mot samfunnets grunnleggende behov som igjen er definert slik: ”[Samfunnets grunnleggende behov] 
kan være trygghet for den enkelte og basale fysiske behov som vann, mat, varme og lignende”. 

Skadeforebyggende tiltak 

Tiltak som settes inn mot årsakene til at uønskede hendelser oppstår og dermed reduserer 
sannsynligheten for at disse inntreffer. Dette forutsetter at risiko- og sårbarhetsområder kartlegges, 
analyseres og blir utgangspunkt for planverk og eventuelle tiltak.  

Eksempel:  
Å kartlegge skredfare for å unngå boligbygging er et typisk eksempel på et skadeforebyggende tiltak. 
Dersom det allerede er utbygd i et rasfarlig område, handler det skadeforebyggende tiltaket for 
eksempel om å sette opp fysiske installasjoner for å hindre at skred utløses. 
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Skadebegrensende tiltak 

Tiltak som settes inn mot konsekvensene av uønskede hendelser og som dermed minsker 
skadevirkningen av disse. Et eksempel på skadebegrensende tiltak er bygging av flomvoller som vern 
ved en mulig flom. 

Krisekommunikasjon  

Når kriser oppstår, handler krisekommunikasjon om å formidle viktige og presise budskap på en mest 
mulig effektiv måte, under stort tidspress. Kommunikasjonen skal begrense usikkerhet om 
ansvarsforhold, klargjøre hva virksomheten gjør for å løse problemet og redusere krisens omfang, samt 
formidle hvordan rammede kan få hjelp og støtte. Krisekommunikasjon er altså en organisasjons 
kommunikasjon med medier, samarbeidsparter, egne ansatte og befolkningen i alvorlige situasjoner og 
kriser. 

Informasjonsberedskap 

Den evnen virksomheter har til raskt å etablere systemer for å varsle, strukturere og utføre arbeidet med 
kommunikasjon og informasjon i en krisesituasjon. Ansvar, roller og rutiner for dette fremgår av 
virksomhetens informasjonsberedskapsplan / krisekommunikasjonsplan som er en del av 
virksomhetens totale beredskapsplanverk. 

Terror 

Den forrige sikkerhetsloven3 definerte «terror» slik: 

«Ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge 
press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller 
ideologiske mål.» 

 

  

 

3 LOV 1998-03-20 nr 10, Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) OPPHEVET 
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2. Metode 

Forvaltningsrevisjon utført av Viken kommunerevisjon IKS gjennomføres, dokumenteres, kvalitetssikres 
og rapporteres i samsvar med kommuneloven og god kommunal revisjonsskikk4.   

Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til 
gjennomføring av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på «RSK 001 
Standard for forvaltningsrevisjon»5 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

Informasjonen som er presentert i dette prosjektet, er hentet inn gjennom dokumentanalyse og en 
spørreundersøkelse rettet mot de personer som er gitt en rolle og et ansvar i kommunens 
beredskapsarbeid i en «beredskaps-/krisesituasjon». Dette er personer som er med i kommunens 
kriseledelse, stab og støtte til denne, ressursgruppe og andre interne støttefunksjoner, 
virksomhetsledere i Helse og omsorg, styrere og rektorer i skole, barnehage og oppvekst og 
virksomhetsledere, driftsledere og avdelingsledere i teknisk sektor. 

Undersøkelsen omhandlet temaer som: organisering av og fokus på beredskapsarbeidet, 
beredskapsplan, samt eventuelle øvelser og hendelser. Undersøkelsen inneholdt også noen spørsmål 
om erfaringene med beredskapen under Covid-19 pandemien.  

Undersøkelsen ble sendt til 31 personer og det ble gitt 19 fullstendige svar. Dette gir en svarprosent på 
61,3 %.  

For ytterligere beskrivelse av metode, se vedlegg6. 

Vi mener det er samlet inn et tilstrekkelig faktagrunnlag til å belyse problemstillingene og 
revisjonskriteriene.  

Vi viser kapittel 1.3 for eventuelle avgrensinger i prosjektets omfang.  

Prosjektet har tatt lengre tid enn forutsatt og ønskelig å gjennomføre. Dette skyldes at kommunens 
kontaktperson har vært opptatt med oppgaver i forbindelse med koronapandemien, og ikke hatt 
anledning til å prioritere ressurser til dette prosjektet. 

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i notat mottatt 10. 
juni 2022 er vedlagt rapporten. 

Vi har gjennomgått rådmannens uttalelse, og gjort endringer i rapporten der vi har ansett dette for 
aktuelt.  

 

4 God kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll kommer til uttrykk først og fremst i RSK 001 Standard for 
forvaltningsrevisjon og RSK 002 Standard for eierskapskontroll. Gjeldende standarder er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 
høsten 2020. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder, fastsett av International Organization of 
Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). 
5 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 

6 Vedlegg 3 – Metode 
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3. Revisjonskriterier 

Som kilder for revisjonskriteriene har vi i hovedsak benyttet sivilbeskyttelsesloven7, forskrift om 
kommunal beredskapsplikt8 og utvalgte veiledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB)9. 

På bakgrunn av problemstillingene og relevante krav i kildene10, har vi utledet følgende revisjonskriterier 
for vår gjennomgang av den kommunale beredskapsplikten i Hol kommune. Kriteriene er ikke 
nødvendigvis uttømmende for ethvert krav som stilles til alle sider av beredskapsarbeidet i kommunen. 
Kriteriene er oppstilt etter revisjonens vurdering av hva som er det sentrale, basert på en vurdering av 
virksomhetens egenart og regelverket den forvalter. 

 
Forvaltningsrevisjonen har en problemstilling 

• Etterlever kommunen kravene til kommunal beredskapsplikt? 

 
Her har vi utledet følgende revisjonskriterier: 

• Kommunen skal utføre en ROS – risiko og sårbarhetsanalyse for kommunen  
o Kommunen skal oppdatere sin risiko- og sårbarhetsanalyse i samme takt som revisjoner 

av kommunedelplaner og endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.  
• Kommunen skal utarbeide en beredskapsplan for kommunen  

o Kommunen skal ha en plan for kommunens kriseledelse, interne varslingslister, 
ressursoversikter, evakueringsplaner og planer for varsling av og krisekommunikasjon 
med befolkningen  

• Kommunen skal oppdatere sin beredskapsplan minst en gang per år. 
• Kommunen skal oppdatere sitt planverk når evaluering etter øvelser eller uønskede hendelser 

gir grunnlag for det.  
• Kommunen skal samordne sitt beredskapsarbeid og sine beredskapsplaner med aktuelle 

aktører  
o Kommunen skal bidra til å etablere samarbeid med andre kommuner eller andre aktører 

som man finner hensiktsmessig for sitt geografiske område.  
• Kommunen skal gjennomføre øvelser med fokus på områder som fremkommer av sin ROS-

analyse.  
• Kommunen skal øve sin beredskapsplan minst hvert annet år. 
• Kommunen skal evaluere øvelser og uønskede hendelser. 

  

 

7 LOV 2010-06-25 nr 45, Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)  
8 FOR-2011-08-22 nr 894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
9 Oversikt over veiledere fra DSB som er benyttet finnes i "Referanser" bak i rapporten. 
10 Vedlegg 4 – Utledning av revisjonskriterier 
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4. Beredskapsarbeidet i Hol kommune 

 
Innenfor nasjonal beredskap er det fire grunnleggende prinsipper som alt beredskapsarbeid og 
krisehåndtering11 styres etter; ansvar, nærhet, likhet og samordning. De fire prinsippene kan illustreres 
slik: 

• Ansvarsprinsippet 
Den som har ansvaret i en normalsituasjon (daglig drift), har også 
ansvaret ved ekstraordinære hendelser (krise).  

• Nærhetsprinsippet Kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.  

• Likhetsprinsippet Organisasjonen må kunne fungere så normalt som mulig, uansett hva 
det blir utsatt for, og de ordinære ansvarslinjene ligger fast.  

• Samvirkeprinsippet Det stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig 
ansvar for å sikre best mulig samvirke med relevante aktører og 
virksomheter (offentlige, private og frivillige) i arbeid med forebygging, 
beredskap og krisehåndtering. 

 
Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet gjennom å jobbe systematisk og helhetlig 
med beredskapsarbeidet (samfunnssikkerhetsarbeid) på tvers av sektorer i kommunen. Arbeidet skal 
sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier.  

• Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt gir kommunen rollen som den lokale 
samordner gjennom en rekke lovpålagte plikter. Disse pliktene legger et særlig ansvar på 
kommunen for å fremme: 

o Et helhetlig og systematisk samfunnsikkerhetsarbeid 
o Et tverrsektorielt perspektiv 
o Samarbeid med andre samfunnssikkerhetsaktører 

I figuren på neste side presenteres et oversiktsbilde over beredskapsarbeidet i Hol kommune.  Ved å 
fremheve de ulike planelementene som utgjør dette arbeidet belyses omfanget av planarbeidet 
tilknyttet den enkelte sektor. Analysen tar først utgangspunkt i planene fastsatt på overordnet nivå, før 
den beveger seg nedover i retning de mer tjeneste- og virksomhetsspesifikke planene.  

 

11 NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer 

Dette kapittelet fokuserer på følgende problemstilling: 

• Etterlever kommunen kravene til kommunal beredskapsplikt? 

Revisjonskriteriene som er utledet til denne problemstillingen er listet opp i kapittel 3. 
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4.1. Organisering av beredskapsarbeidet 

Kommunen har organisert sitt beredskapsarbeid i en overordnet plan for kommunal kriseledelse, denne 
inneholder overordnede prinsipper for beredskapsarbeidet, krisehåndtering, varsling, evakuering og 
evaluering i etterkant av hendelser. I tillegg til kommunens overordnede plan for kommunal kriseledelse 
er det også utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse som danner utgangspunktet for punktene i 
kommunens plan for kriseledelse.  

4.2. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 

Kravene til risiko- og sårbarhetsanalyse fremkommer hovedsakelig fra sivilbeskyttelsesloven § 14, første 
ledd og utdypes i av forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2. Kommunens helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalyse ble vedtatt av Hol kommunestyre den 31.10.2018 i sak 69/18, Planen tar 
utgangspunkt i samme dokument fra 2014.  

Risiko- og sårbarhetsanalysens formål er å: «Avdekke hendelser hvor lokalsamfunnet er sårbart. Den er 
ikke et sluttprodukt, men skal være et verktøy for videre planlegging og tiltak.. Disse vil ha som formål å 
heve kommunens evne til å fungere effektivt under alle forhold».  

Analysen er likevel begrenset til å inkludere: «hendelser som vil ramme større grupper med mennesker, 
og som i art eller omfang går ut over hendelser som det ordinære hjelpeapparatet har kapasitet til å takle». 
Dette innebærer at hendelser som for eksempel enkeltstående personbilulykker, boligbranner og 
lignende faller utenfor analysens omfang, mens større ulykker av bredere omfang og hjelpebehov 
inkluderes. Vurderingene er gjort med en antagelse om fredstid, og det forutsettes at mange av de 
samme funksjoner og reaksjoner som er beskrevet i planen også kan brukes med eventuelle 
tilpasninger i krigssituasjoner.  

  

 

 

12 Se til Vedlegg 4 for utledning av revisjonskriterier. 

Revisjonskriterier: 12 

• Kommunen skal utføre en ROS – risiko og sårbarhetsanalyse for kommunen. 
• Analysen skal som et minimum omfatte: Eksisterende og fremtidige risiko- og 

sårbarhetsfaktorer i og utenfor kommunen, særlige utfordringer knyttet til tap av kritiske 
samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur, kommunens evne til å opprettholde sin 
virksomhet når den er utsatt for uønskede hendelser og evnen til å gjenoppta virksomheten 
etter hendelsen har inntruffet. 

• Kommunen skal oppdatere sin risiko- og sårbarhetsanalyse i samme takt som revisjoner av 
kommunedelplaner og endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 
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Hovedkategori Underkategori Risiko-scenario Analyseskjema 

1. Naturhendelser Strømbrudd Strømbrudd i helseinstitusjoner Felles strømbrudd 

  Strømbrudd i andre bygg eller foretak Felles strømbrudd 

  Følgefeil av svikt i strømforsyning Felles strømbrudd 

 Ras / skred Stein- og jordras Felles ras/skred 

  Snøskred Felles ras/skred 

 Andre  Flom og dambrudd Eget 

  Frost  Eget 

  Is-ulykker i regulerte vann Eget 

  Uvær og mye nedbør Eget 

  Jordskjelv  

  Ekstremvarme eller tørke Eget 

  Solstorm  

  Dambrudd Eget 

  Ekstreme varige klimaendringer Eget 

2. Store ulykker Veiulykker Stor veiulykke - Buss Eget 

  Stor veiulykke - vogntog Eget 

 Togulykker Togulykker Eget 

  Tunnelulykker Eget 

 Andre  Flyulykke Eget 

  Skianlegg Eget 

3. Brann  Skogbrann Eget 

  Brann i hotell, forsamlingshus og annen 
kommersiell overnatting 

Eget 

  Brann i kraftanlegg Eget 

  Brann i tunell Eget 

  Brann i sykehjem / aldershjem Eget 

4. Helse, miljø, 
vannforsyning og 
massesykdom 

 Lengre avbrudd i tilgang til 
drikkevannsforsyning  

Eget 

  Radon Eget 

  Farlig gods Eget 

  Forurenset drikkevann Eget 

  Atomulykke Eget 

  Matforgiftning / matbåren sykdom Eget 

5. Tilsiktede hendelser   Skole og barnehage Eget 

  Terrorhandling eller terrorplanlegging Eget 
 

Foregående tabell viser en oversikt over de utvalgte risiko-scenarioene som beskrives i analysen. Felles 
for alle, er en beskrivelse av de faktiske risikoforholdene ved scenarioet sett fra Hol kommunes 
perspektiv. Markert i tabellen er også de scenarioene som har selvstendige sannsynlighets- og 
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konsekvensutredninger. Kommunens ansvar for befolkningsvarsling og eventuell evakuering beskrives 
nærmere ved hvert enkelt scenario.  

Fremgangsmåten bak analysen tar utgangspunkt i sannsynligheten for at noe vil inntreffe, før man ut fra 
god lokalkunnskap, erfaring og skjønn i de ulike fagmiljøene vurderer konsekvensene av hendelsen. Der 
det har vært tilgjengelig har statistiske indikatorsett blitt innhentet og inkorporert i analysen. De to 
variablene gis så individuelle vektinger i forhold til ulike risikosituasjoner. Først vurderes sannsynligheten 
for at en risikohendelse skal forekomme på en skala rangert fra A, hendelser som vil skje hvert år, til E, 
hendelser som vil skje sjeldnere enn hvert 50.de år. Etter sannsynligheten er vurdert vil hendelsens 
konsekvenser vurderes langs fire ulike sider: Liv og helse, stabilitet, natur og miljø, og økonomiske tap.   

Eksempelvis da risiko-scenariet for skogbranner vurderes som sannsynlighet A; påregnelig og vil skje 
hvert år, mens konsekvensene for henholdsvis; Liv og helse vurderes til 3 – noen alvorlig skadde og 1-2 
dødsfall; påvirkning på stabilitet vurderes som noe berørt av skogbranner; konsekvensene på natur og 
miljø vurderes til å kunne føre til svært alvorlige skader over tid, og de økonomiske tapene vurderes til å 
kunne være i en størrelsesorden på mellom 20-100 millioner kr.   

Sannsynlighetsvurdering 

A Påregnelig Vil skje hvert år 

B Meget sannsynlig Vil skje med en frekvens på 1-5 år 

C Sannsynlig Vil skje med en frekvens på 5-15 år 

D Mindre sannsynlig Vil skje med en frekvens på 15-50 år 

E Lite sannsynlig Vil skje sjeldnere enn 50 år 
 

Konsekvensvurdering  

Konsekvens Liv og helse Stabilitet Natur / miljø Økonomiske tap 

1. Ufarlig Liten skade Uberørt Ingen skader Inntil 1 mill. kr 

2. En viss fare Noen skadde Noe berørt Noe lokal skade 1-5 mill. kr  

3. Farlig Noen alvorlig skadde 
+ 1-2 døde 

Berører deler av 
lokalmiljøet 

Lokale skader av 
et visst omfang 

5-20 mill. kr 

4. Kritisk 5-20 alvorlig skadde + 
noen døde 

Berører store deler 
av lokalmiljøet 

Alvorlige skader 20-100 mill. kr 

5. Katastrofal Over 20 alvorlig 
skadde + mange døde 

Berører 
lokalsamfunnet over 
tid 

Svært alvorlige 
skader over tid 

Over 100 mill. kr 

 

Risiko-scenario  
med tilhørende analyser 

Sannsynlighets-
vurdering 

Liv og 
helse 

Stabilitet 
Natur / 

miljø 
Økonomiske tap 

Strømbrudd D 1 2 1 2 

Steinras, jordras og snøskred A 3 2 2 2 

Flom og dambrudd C 1 2 2 2 

Frost  A 1 2 1 2 
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Risiko-scenario  
med tilhørende analyser 

Sannsynlighets-
vurdering 

Liv og 
helse 

Stabilitet 
Natur / 

miljø 
Økonomiske tap 

Is-ulykker i regulerte vann D 2 1 1 1 

Uvær og mye nedbør A 2 2 1 1 

Ekstremvarme eller tørke D 1 2 3 2 

Dambrudd E 3 3 4 4 

Ekstreme varige klimaendringer B 2 3 3 4 

Stor veiulykke - Buss C 3 1 2 1 

Stor veiulykke - vogntog C 3 1 2 1 

Togulykker C 4 1 3 2 

Tunnelulykker D 4 1 2 1 

Flyulykke E 4 1 2 2 

Skianlegg B 2 1 1 1 

Skogbrann A 3 2 5 4 

Brann i hotell, forsamlingshus og 
annen kommersiell overnatting C 5 2 3 4 

Brann i kraftanlegg E 4 4 3 5 

Brann i tunell D 5 2 1 3 

Brann i sykehjem / aldershjem D 4 1 1 3 

Lengre avbrudd i tilgang til 
drikkevannsforsyning  E 2 2 1 2 

Radon A 3 2 3 2 

Farlig gods C 3 2 3 2 

Forurenset drikkevann D 2 2 3 2 

Atomulykke E 4 3 5 4 

Matforgiftning / matbåren sykdom C 2 1 1 2 

Tilsiktede hendelser i skole og 
barnehage D 4 3 1 1 

Terrorhandling eller 
terrorplanlegging E 5 4 2 4 

 

Avslutningsvis presenterer analysen en rekke anbefalte tiltak med bakgrunn i de identifiserte 
risikoområdene. Disse skal følges opp i tiden frem mot neste planperiode, og ansvaret for oppfølging og 
det praktiske arbeidet blir lagt til den enkelte virksomhet å utbedre.    
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4.3. Overordnet beredskapsplan – Plan for kommunal kriseledelse 

Revisjonskriterier: 

• Kommunen skal utarbeide en beredskapsplan for kommunen  
• Kommunen skal ha en plan for kommunens kriseledelse, interne varslingslister, 

ressursoversikter, evakueringsplaner og planer for varsling av og krisekommunikasjon med 
befolkningen  

• Kommunen skal oppdatere sin beredskapsplan minst en gang per år. 

 

Hol kommunes beredskapsplan går under tittelen: Plan for kommunal kriseledelse. Planen ble vedtatt 
av kommunestyret 31.10.2018 og har senere blitt revidert av beredskapsrådgiver januar 2021. Planen 
definerer og operasjonaliserer begrepet ‘krise’ slik det skal forstås av planens lesere: «Krise er en uønsket 
hendelse som krever mer oppmerksomhet og flere ressurser enn kommunen disponerer til daglig, for 
snarest mulig å normalisere situasjonen […]».   

Innledningsvis beskriver planen hvordan kriseledelsen i kommunen organiseres og hvordan 
kriseledelsen skal sammensettes. Planen fordeler roller i de ulike nivåene av kommunens kriseledelse. 
Sentralt i strukturen finner man kommunens kriseledelse, som alltid møtes og som består av følgende 
personale med påfølgende roller; Rådmannen som har lederfunksjon over kommunens krisehåndtering, 
styring av statusmøter i kriseledelsen og staben i kriserommet; Ordføreren, representant for 
kommunens politiske ledelse; Informasjonsansvarlig, leder, planlegger og utfører all 
krisekommunikasjon; Beredskapsrådgiver, ansvarlig for å innhente informasjon, samt lede og koordinere 
krisestab og hendelseskoordinering etter fullmakter.  

Funksjonene, ansvarsforholdene og styringsansvaret mellom, og for de ulike rollene utledes videre i 
planens tredje kapittel. Rolleforståelsen til representantene som er ført opp i kommunens varslingsliste 
utledes for de fleste av rollene er beskrevet innledningsvis i planen.   

De to overordnede målsettingene for kommunens kriseledelse når krisen inntreffer er å:  

1. Søke å avgrense skader, og bringe krisen til opphør med tilgjengelige midler; egne eller i 
samarbeid med redningstjenesten, andre offentlige myndigheter og innsatsenheter. I en 
krisesituasjon, der menneskers liv og helse er truet, har politimesteren i Sør-Øst politidistrikt et 
overordet ansvar for skadebekjempelse, med ressursstøtte fra kommunen 

2. Så lenge krisesituasjonen er til stede: opprettholde et best mulig ordinært tjenestetilbud, og 
iverksette tiltak for å normalisere situasjonen.  

I tråd med det tidligere nevnte likhetsprinsippet13 er forholdet mellom ordføreren og rådmannen det 
samme som det er ved ordinær drift, og det er således rådmannen som er kommunens leder av alle 

 

13 Ref. intro kapittel 4. 
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hendelser. Ordfører har ansvar for å være kommunestyrets representant, samtidig som den som 
hovedregel vil være kommunens offisielle talsperson.  

Femte kapittel inneholder kommunens interne varslingslister for kriseledelsen. Listen er delt inn etter 
ledergruppen som alltid skal kontaktes, og presenterer i det videre en rekke andre interne og eksterne 
ressurser som kommunen kan trekke på ved behov.  

Planens 6.te og 7.de kapittel greier ut om kommunens informasjonsvirksomhet i krisesituasjoner. Kapittel 
6 presenterer innledningsvis informasjonsberedskapens mål, strategier og arbeidsprinsipper. Utover å 
presisere de rent pliktmessige forholdene og forventningene ved krisekommunikasjonen utleder også 
planen enkelte normative prinsipper som skal ligge til grunn for kommunens informasjonsarbeid i 
krisetid.  

Etter dette følger beskrivelser for hvordan ulike aspekter ved informasjonsberedskapen skal 
organiseres. Først presenteres det generelle ansvaret de ulike gruppene har, før planen presenterer 
fremgangsmåter, ansvarsforholdene og forventningene ved de ulike kommunikasjonskanalene: Nett- 
og nyhetstjeneste, Kriseweb14, Medieovervåkning, Mediehåndtering, Dokumentasjon og loggføring, 
Publikumstjenester.  

I det 7.de kapittelet avklares krisekommunikasjonens målsettinger og bidrag, samt hvordan det 
generelle ansvaret rundt krisekommunikasjon skal fordeles blant kommunens representanter. I tillegg 
utledes rådmannens kapasitet til å styrke stabskapasiteten til kommunikasjonsarbeidet om behovet 
skulle tilsi at det er formålstjenlig.  

Alternative kilder til strøm- og kommunikasjonsnettverk ut til befolkningen utledes i planens 11.te og 
12.te kapittel. Her planlegges kriseberedskapens handlinger i det tilfellet at det ordinære telenettet faller 
bort i kortere eller lengre perioder. Så lenge det ordinære telenettet er operativt skal den interne 
kommunikasjonen innad i kriseledelsen fortrinnsvis foregå via mobiltelefon, og kommunikasjon ut mot 
befolkningen skal generelt foregå via UMS-varsling.  

Planene for befolkningsvarsling som kommer i 14.de kapittel belyser nærmere hvordan kriseledelsen 
skal tilnærme seg de ulike kommunikasjonsplattformene samt mer inngående fremgangsmåter ved 
spesifikke krisehendelser. Her skilles det blant annet mellom SMS-varling til telefoner registrert i 
området, og SMS-varsling til de som faktisk befinner seg i den gjeldende lokasjonen når situasjonen 
utspiller seg15.  

  

 

14 Når kriseledelsen etableres aktiveres spesielle kriseinformasjonssider på kommunens nettsider. Disse sidene vil fungere som 
informasjonskanal til kommunens innbyggere og vil oppdateres så lenge krisen vedvarer.  
15 Hhv. AV og LV. 
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De to hendelsene under er hentet fra kommunens plan for kriseledelse og eksemplifiserer det 
overstående: 

Hendelse Hvem varsles  Hvordan Andre involverte 

Alvorlig hendelse i skole og 
barnehage 

Foreldre, 
ansatte, elever 

Telefon, SMS Skoler og barnehager har 
varslingslister og egne planer 

Brann i hotell, forsamlingshus og 
annen kommersiell overnatting 

Alle i området SMS: LV og AV, 
dør-til-dør 

Eiere/driver av bygningen  

 

Kommunens evakueringsplaner utledes i nærmere detalj i planens 13.de kapittel. Evakueringsplanen 
henter fra kommunens ROS-analyse og peker på spesielle hendelser hvor behovet for 
befolkningsvarsling og evakuering kan være særlig presserende:  

• Strømbrudd 
• Ras/skred 
• Flom 
• Dambrudd 
• Ekstremvær 
• Ulykke med farlig gods 

• Flyulykke 
• Skogbrann 
• Brann i bygninger 
• Atomulykker 
• Tilsiktede hendelser  

 

I det videre følger sentrale avklaringer rundt ansvarsforholdene for hvem som kan innlede eller 
iverksette evakuering, samt hvordan dette skal varsles til innbyggerne. Det er politiet som besitter 
beslutningsmyndigheten til å igangsette evakuering, mens det er rådmannen/kriseledelsen eller politiet 
som har beslutningsmyndighet for eventuell varsling. Når varsling har blitt vedtatt iverksettes den av 
krisestaben.  

Alle former for arbeid med evakueringer i kommunen skal være underlagt politiets innsatsleder eller 
brannsjefen som innehar det overordnede og operative ansvaret ved en eventuell evakueringssituasjon.  

Evakuering gjennomføres av personell som er utpekt av politiets innsatsleder eller brannsjefen. 
Evakueringen skal ledes av lederen av Sivilforsvarets FIG16, fungerende områdesjef HV og de operative 
lederne av Hol/Hovet, og Geilo Røde Kors Hjelpekorps. 

Planen utleder deretter i større detalj forventninger til den praktiske gjennomføringen av 
befolkningsevakueringen:  

• Oppgavene til de som skal lede eller gjennomføre evakueringen i området  
• Fremgangsmåter for samlingssteder å gjennomføre evakueringen fra 
• Vakthold i folketomme og evakuerte områder 
• Transport og innkvartering for evakuerte og pårørende 

 

16 Sivilforsvarets fredsinnsatsgruppe 
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• Aktuelle innkvarteringssteder kommunen kan anvende (hoteller, turistsentre/camping, 
midlertidige evakueringsområder uten forlegning) 

Planen har avslutningsvis tre vedlegg, hvor ett av de inneholder en oversikt over utstyret kommunene 
har til disposisjon som tilhører de frivillige organisasjonene; Geilo Røde Kors, Hovet og Hol Røde kors 
samt Geilo Idrettslag.  

Beredskapsplanen inneholder også en utstyrsliste for kriseledelsen og staben pålydende seks 
komponenter. (personlig pc, beredskaps-pc, kart og beredskapsplaner for ulike sektorer, mobiltelefoner 
og satellitt-telefon)  

Helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i kommuneplanens samfunnsdel 

Hol kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap beskrives også i kommuneplanens 
samfunnsdel (2018-2030). Sentralt i denne er at som hyttekommune er der langt flere som til enhver tid 
befinner seg i kommunen utover de fastboende. Samtidig er kommunen situert langs en av landets 
sentrale trafikkakser, og har trafikkerte riks- og fylkesveier samt jernbane. Dette, og en kombinasjon av 
store geografiske avstander, vill og uforutsigbar natur og krevende værforhold har til sammen stor 
betydning for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. For å oppnå målsettingen om 
«et trygt og beredt samfunn» skal Hol kommune:  

• Forebygge uønskede hendelser gjennom kommunal ROS-analyse 
• Være forberedt på å takle uønskede hendelser og kriser gjennom beredskapsarbeid 
• Arbeide for å beholde politi og nødetater med tilstrekkelig beredskap i kommunen 
• Gjøre de rette klimatilpasningstiltakene for å møte fremtidens utfordringer med våtere og mer 

ekstremt vær 
• Ha samfunnssikkerhet som gjennomgående fokusområde i all kommunal planlegging og 

saksbehandling 

Beredskapsplan – Kommunikasjon og informasjon, loggføring og dokumentasjon 

Via kommunens nettsider kan man finne en rekke beredskapsressurser. Her finner man blant annet 
lenker til kommunens krisekontakter med navn, stilling og telefonnummer, samt en redigert plan for 
kommunens kriseledelse17.  

Planen som er publisert på kommunens nettsider er 10. utgave av plan for kriseledelse, og er revidert av 
beredskapsansvarlig desember 2019. Utgaven revisjonen har fått tilsendt Hol kommune er revidert av 
beredskapsansvarlig januar 2021. <*Dokumentet ‘Kontakter ved kriser – Hol kommune’ er publisert på 
samme nettside som dokumentet overfor.  

Virksomhetsspesifikke planer 

I tråd med modellen fra begynnelsen av dette kapittelet rettes oppmerksomheten nå mot den siste 
delen av rammeverket som er bygd rundt kommunens beredskapsplanlegging og forberedelse. 
Revisjonen har mottatt en rekke av de sektorspesifikke planene som finnes for ulike objekter, 

 

17 https://www.hol.kommune.no/beredskap/  

https://www.hol.kommune.no/beredskap/
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institusjoner eller spesielle hendelser. I det følgende presenteres et overblikk av planverket som 
revisjonen har fått tilgang til, oppdelt etter tittel, planens ansvarlige og sist revisjonstidspunkt.  

4.4. Andre planer (områdeplaner / fagplaner) 

Oppvekst, barnehage og skole 

Virksomhetsspesifikke planer for oppvekst 

Tittel  Ansvarlig Sist revidert 

Overordnet beredskapsplan for barnehagene i Hol kommune 
– ang. smittevern og opp- og nedtrapping av beredskapsnivå 

Hol kommune 25.08.2020 

Overordnet beredskapsplan for skolene i Hol kommune – 
ang. smittevern og opp- og nedtrapping av beredskapsnivå 

Hol kommune  27.08.2020 

Beredskapsplan for Dagali og Skurdalen oppvekstsenter Hol kommune 17.08.2017 

Beredskapsplan for Hallingskarvet skole Hol kommune 08.2018 

Beredskapsplan for Hovet barnehage Hol kommune  31.10.2017 

Beredskapsplan for Geilo barnehage Hol kommune  03.10.2017 

Beredskapsplan for Geilo barne- og ungdomsskole Hol kommune 29.01.2019 

Beredskapsplan for Geilomo barnesykehus Geilomo barnesykehus 09.2015 
 

Geilo kommune har sju barnehager, hvor to er private. Tre av de kommunale barnehagene har til 
revisjonens kjennskap etablerte beredskapsplaner slik tabellen over viser. Av de kommunale 
barnehagene er det Vestlia og Hol barnehage som ikke har egne beredskapsplaner. Begge de to private 
barnehagene: Trollklubben og Småtroll barnehage har til revisjonens kjennskap heller ikke egne 
beredskapsplaner.   

Hol kommune har to barneskoler, samt en kombinert barne- og ungdomsskole. I tillegg er der en skole 
tiltenkt barn med astma, allergi og hjertefeil i tilknytning til Geilomo sykehus. Alle de fire skolene har 
egne beredskapsplaner, og der er i tillegg en egen beredskapsplan for kommunens skoler i forbindelse 
med opp- og nedtrapping rundt covid-19 og smittevern. 

Helse 

Virksomhetsspesifikke planer for helse 

Tittel  Ansvarlig Sist revidert 

Beredskapsplan større ulykker og katastrofer  Hol kommune 03.06.2016 

Smittevernplan for Hol kommune Hol kommune (kommunelegen 
(§7-1 smittevernloven)) 

29.02.2016 

Prosedyre for håndtering av pasienter med mistanke 
om coronavirus (2019-nCov) – Legetjenesten i Hol 

Uklart Uklart 

ROS-analyse for legetjenesten i Hol kommune Hol kommune 01.2021 

Instruks for distribusjon av jodtabletter ved 
atomulykker  

Hol kommune Uklart 

Plan for atomberedskap i Hol kommune Hol kommune 07.2019 
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Smittevern og pandemi 

I henhold til Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) har Hol kommune laget en 
smittevernplan som gjelder for kommunen. Loven utpeker kommuneoverlegen som den ansvarlige til å 
utarbeide planen.  

To spesielt utfordrende faktorer er identifisert for kommunen: kommunens lokalisering i en 
reiselivsregion som gjør at bygda lettere utsettes for større smittetrykk ved at epidemier kommer 
raskere og kan være vanskeligere å oppspore. Den siste utfordringen var Kongshaugen statlige mottak 
for mindreårige asylsøkere. Her er det innarbeidet egne opplegg blant annet innenfor 
tuberkuloseoppsporing.  

Planen beskriver det politiske ansvaret etter smittevernloven og definerer kommuneoverlegen som 
kommunens utvalgte smittevernslege. Videre vises det til hvem som er deltakende parter i 
smitteverngruppen som skal bistå smittevernoverlegen i arbeidet:  

• Smittevernlege – leder 
• Ledende helsesøster  
• Stedfortreder for smittevernlegen 

Planen beskriver også kommunens tilgjengelige ressurser, og presenterer en oversikt over tilgjengelige 
lokale og eksterne aktører som kan bidra inn i kommunens smittevernfaglige arbeid, herunder:  

• Lege- og helsesøstertjenesten 
• Pleie- og omsorgstjenesten 
• Mattilsynet og lokalt laboratorium 
• Helseforetaket, og folkehelseinstituttet 
• Fylkesmannen i Buskerud 

Planens niende kapittel greier ut om kommunens arbeid i beredskapssituasjoner. Her defineres 
smittvernsgruppen som den ledende aktøren med ansvar for ledelse og innsatskoordinering i 
beredskapssituasjoner. Arbeidsoppgavene innbefatter blant annet: Varsling, mobilisering, 
smittekildeidentifikasjon, behandlingsansvar, informasjonsansvar, samt loggføring og ledelse av 
normaliserings- og evalueringsarbeidet i etterkant av hendelsesforløpet.  

Planen beskriver ulike smitte-scenarioer av forskjellig alvorlighetsgrad samt hvilke konsekvenser de får 
for lokalsamfunnet og de lokale helsetjenestene. De ulike scenarioene er; Enkelttilfelle med sjelden 
allmenfarlig sykdom; Flere tilfeller av alvorlig sykdom; Utbrudd av vann- eller næringsmiddelbåren 
smittsom sykdom; Mangel på hygienisk tilfredsstillende vann; Og til sist pandemier.   

Pandemier, er som kanskje kjent innen nå, verdensomspennende epidemier, med influensaepidemier 
som de mest aktuelle. Den mest sentrale utfordringen ved denne formen for sykdommer er at den 
smitter såpass store antall på samme tid samtidig som sentralt helsepersonell også kan bli syke og 
utilgjengelige.  
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Ansvarsforholdene rundt kommunal respons på pandemier reguleres gjennom nasjonal 
beredskapsplan for pandemisk influensa18, denne pålegger kommunene å ha egne pandemiplaner med 
forankring i kommunens smitte- og beredskapsplaner for helse og sosialsektoren.  

Hva angår Hol kommunes pandemiplaner er disse besluttet innarbeidet i kommunens smittevernplan 
og planlagte smitteverngruppe. Kommunens arbeid med pandemien vil bli fyldigere beskrevet senere i 
dette kapittelet. Avslutningsvis er det likevel verdt å merke seg at Hol kommune utarbeidet: «Prosedyre 
for håndtering av pasienter med mistanke om coronavirus (2019-nCoV) – Legetjenesten i Hol». Denne 
beskriver fremgangsmåten for å håndtere pasientgruppen som dukket opp som et resultat av Covid-19. 

Teknisk sektor – Vann og avløp 

Virksomhetsspesifikke planer for teknisk sektor 

Tittel  Ansvarlig Sist revidert 

Beredskapsplan Vikaåne Kraftverk AS  Blåfall AS 06.2012 

Sikkerhets- og beredskapsplan for vannforsyningen i Hol kommune  Hol kommune  24.10.2017 

   
 

4.5. Samarbeid 

De fleste hendelsene som faller innenfor denne delen, fordrer samarbeid og samvirke med andre 
aktører som sitter med samtidig ansvar.  

Virksomhetsspesifikke planer for brann og redning 

Tittel Ansvarlig Sist revidert 

Aksjonsplan Rv. 7 Hardangervidda Hol lensmannskontor 06.12.2018 

Aksjonsplan Fv. 50 Hol-Aurland Hol lensmannskontor 06.12.2018 

Aksjonsplan Fv. 52 Hemsedalsfjellet Hol lensmannskontor 06.12.2018 

Beredskapsplan Akutt forurensing UIA IUA region 4 Ikke oppgitt 

Beredskapsplan Geiteryggtunnelen Statens vegvesen 18.04.2016 

Beredskapsplan Jernbane 2014 Hallingdal Brann – og redningstjeneste IKS 12.03.2014 

Beredskapsplan Skogbrann Hallingdal Brann – og redningstjeneste IKS 01.04.2014 

Beredskapsplan Del 2 for 
Geiteryggtunnelen 

Statens vegvesen 29.10.2019 

Bistandsavtale Eidfjord Hol brann- og feiervesen 01.01.2017 
 

Bistandsavtale mellom Hol Brannvesen 
og Ustekveikja energi AS 

Hol brann- og feiervesen 01.03.2016 

Bistandsavtale Ulvik --- 01.01.2017 

Innsatsplan Bergensbanen  Hol Brannvesen 24.02.2014 

 

18 Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa 

https://www.regjeringen.no/contentassets/c0e6b65e5edb4740bbdb89d67d4e9ad2/nasjonal_beredskapsplan_pandemisk_influensa_231014.pdf
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Virksomhetsspesifikke planer for brann og redning 

Tittel Ansvarlig Sist revidert 

Innsatsplan Hol statlige mottak Uklart 11.11.2015 

Innsatsplan Gudvangatunnelen Aurland Brannvern 11.2015 

Objektplan Ustekveikja kraftverk Uklart Uklart 

Plan for skogbrannberedskap for 
kommunene i Hallingdal, vedlegg til 
beredskapsplan skogbrann 

Rådmannsutvalget 05.2019 

Samarbeidsavtale Øvre Buskerud Regionale brann- og redningstjenester 06.2014 

Utstyrspakker – lokal – regional – sentral  IUA Region 4 21.03.2014 

Brannordning for Hol kommune Brann- og feiervesen Hol kommune 01.01.2014 

Beredskaps- og forebyggendeanalyse for 
Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS 
og Hol brann- og feiervesen 

PiD Solutions  06.04.2018 

SWOT-analyse Hol Brannvesen 2019 Hol Brannvesen 18.06.2019 

Beredskapsplan – Kraftstasjoner  Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS 14.02.2014 

Vedlegg til beredskapsplan, varslingsliste, 
funksjonskort 

Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS 01.2014 

 

Eksterne samarbeidsavtaler 

Hol kommune har inngått flere samarbeidsavtaler innen beredskapsområdet. Disse fremkommer av 
forrige tabell til å være: Brannordning for Hol kommune, Samarbeidsavtale Øvre Buskerud, Plan for 
skogbrannberedskap for kommunene i Hallingdal, Bistandsavtaler mellom Ulvik og Eidfjord, samt en 
bistandsavtale mellom Hol brannvesen og Ustekveikja energi AS.  
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4.6. Hendelser 

Som det fremgår at spørreundersøkelsen vi har gjennomført i dette prosjektet oppgis det at det ikke har 
vært hendelser ut over Covid-19 i Hol kommune det siste året, som har gjort at det har vært behov for å 
ta i bruk beredskapsplanene. 

Koronaepidemien (Covid-19) 

Kommunens egenevaluering av korona-pandemiens startfase  

Ved årsskiftet 2020 – 2021 gjennomførte Hol kommune en egenevaluering 19 av de første fasene under 
korona-pandemien. Vi vil her presentere noen av funnene fra egenevalueringen. 

Evalueringen skulle gjennomføres som en kombinasjon av spørreskjema (evalueringsskjema) og 
intervju. Evalueringsskjema ble utarbeidet etter anbefalinger fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB). Av ulike årsaker fikk ikke kommunen gjennomført intervjuer i den grad det var 
ønskelig. 

Målet var å få kunnskap om hvordan blant annet ledelse, styring og organisering hadde fungert og 
hvordan oppgaver var løst, for å ivareta kommunens behov for læring, forbedring og videreutvikling av 
rutiner og systemer. Det ble sett på kommunens overordnede krisehåndtering på tvers av sektorer. For 
å lære av erfaringer er evaluering av hendelser viktig dokumentasjon ved revisjon av kommunens risiko- 
og sårbarhetsanalyser og kriseplaner.  

Målgruppen var nøkkelpersonell med definerte oppgaver knyttet til krisehåndteringen. Det ble sendt ut 
73 evalueringsskjemaer, og det ble mottatt 31 svar. Noen av svarene ble gitt i felleskap med andre. Det 
gir en svarprosent på 43.  

Det første spørsmålet var; «Hvor forberedt var din virksomhet på å håndtere et alvorlig pandemiutbrudd?» 
Her var 9 svar «ikke forberedt», 11 svar «Lite forberedt», 7 svar «Nokså forberedt» 3 svar «Ganske 
forberedt» og ingen svar «Godt forberedt». (Totalt 30 svar) 

Det neste var; «hvilken grad har virksomheten hatt nytte av disse forberedelsene?» Her var 3 svar 
«Ingen», 6 svar «I liten grad», 6 svar «I noe grad», 3 svar «I ganske stor grad» og 4 svar «I stor grad». 
(Totalt 22 svar) 

Resten av spørsmålene var av typen hvor respondentene skulle svare på en skala som graderer svarene 
fra «Ingen) til «I stor grad» eller «Ikke bra» til «Bra». Vi har valgt å sette dette opp på en skala fra 1 til 5 
på denne måten, hvor en er laveste / svakeste og 5 er høyeste / beste vurdering; 

1 2 3 4 5 

Ingen I liten grad I noe grad I ganske stor grad I stor grad 

Ikke bra Lite bra Noe bra Ganske bra Bra 

 

19 Evalueringsrapport, «Pandemibekjempelse i Hol kommune», Perioden 10. mars - 20. juni 2020, publisert 9. november 2021 
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Nedenfor følger en oppstilling av de andre spørsmålene: 

 1 2 3 4 5 

Krisehåndtering      

Hvordan har samarbeidet og koordineringen med andre avdelinger/etater fungert? 2  2 8 15 

I hvilken grad har håndteringen avdekket et behov for å avklare roller og ansvar opp mot 
andre avdelinger/etater? 

2 3 8 8 4 

Hvordan fungerte de samarbeidsforaene vi allerede hadde?  5 1 8 12 

Hvordan har nytteverdien av de ulike møtearenaene vært?    4 19 

Hvordan har informasjonsdeling via ulike kanaler fungert – internt og eksternt?  1 6 7 11 

Er all nødvendig og relevant informasjon mottatt tjenestevei, evt. hva mangler?  6 8 4 8 

Myndighetenes beslutninger, råd og tiltak (13. mars – 20. juni)      

Hvordan har beslutninger, råd og tiltak fra myndighetene påvirket virksomheten?    6 18 

Hva er virksomhetens erfaringer med å forholde seg til sentrale, regionale og lokale 
forskrifter? 

  2 12 8 

Har virksomheten hatt en dialog med ulike myndigheter angående de nye forskriftene og 
hvordan har dialogen fungert? 

  2 6 5 

Hva er virksomhetens oppfatning av myndighetenes formidling av beslutninger, råd og 
tiltak? 

 1 3 5 13 

Veilederne fra sentrale myndigheter har hatt til hensikt å klargjøre forskrifter og 
smitteverntiltak – hva er virksomhetens erfaringer med bruk av disse? 

  3 6 15 

Mediehåndtering og krisekommunikasjon      

Har virksomheten hatt en egen strategi for kommunikasjonen under denne krisen, inkludert 
en strategi for å nå spesielle målgrupper som medier, befolkningen, brukere og/eller 
kunder? 

4 2 3 11 4 

Ble det satt i verk spesielle kommunikasjonstiltak som følge av denne krisen? 8  8 4 7 

Hvilke erfaringer har virksomheten fra kommunikasjonen med ulike målgrupper; som 
befolkningen, brukere/kunder og media? Var det grupper som var vanskelig å nå? 

  2 13 5 

I hvilken grad har det vært pågang av henvendelser til virksomheten fra medier, 
befolkningen og andre målgrupper? 

2 3 6 3 7 

Kontinuitetsplanlegging      

Har virksomheten hatt tilgang på tilstrekkelig kunnskap som grunnlag for 
kontinuitetsplanlegging? 

2  4 5 2 

I hvilken grad er virksomheten forberedt på å opprettholde sine kritiske leveranser av varer 
og tjenester dersom vi får en økning i smitte og gjeninnføring av strenge smitteverntiltak? 

  1 11 5 

I hvilken grad er virksomheten forberedt på å håndtere mulige samtidige hendelser?   4 6 5 

Restriksjoner på fysiske møter og nettbasert kommunikasjon      

Hvordan har nettbasert kommunikasjon påvirket krisehåndteringen?   1 4 13 

Hvordan har virksomheten løst behovet for utstyr og ressurser til hjemmekontorløsning?   1 11 10 

I hvilken grad har informasjonssikkerheten blitt ivaretatt ved bruk av nettbasert 
kommunikasjon? 

   9 8 

 

Av tabellen over fremgår det at antall svar avgitt til sammen er lavere enn antall svar (31) oppgitt 
innledningsvis. De aller fleste spørsmålene har svar som ligger fra nøytralt til den positive enden av 
skalaen. Der kommunen har fått den mest negative evalueringen er på områdene «Mediehåndtering og 
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krisekommunikasjon» og «Krisehåndtering». Hovedvekten av evalueringene ligger også her på den 
positive siden av skalaen. 

 

4.7. Øvelser og tilsyn 

I tråd med føringene fra beredskapsforskriften skal kommunene blant annet gjennomføre 
beredskapsøvelser. Listen under viser i korte trekk øvelsesvirksomheten kommunen har vært sentral i å 
gjennomføre de siste åtte årene. Hver enkelt øvelse har også inkludert en del  

 

20 Pågående livstruende vold. 
21 Crisis Information Management 

Oversikt over øvelsesgjennomføring for Hol kommune 

Tittel Ansvarlig Hensikt Tidspunkt 

Evalueringsrapport – 
Beredskapssamling 
Torpomoen  

Hol kommune v/ 
beredskaps-ansvarlig 

Etablering av felles plattform for beredskapsarbeid 
i Hallingdal. 
 

26-27.05.2015 

Evaluering/Hovedkonklusjoner: Flertallet av de oppmøtte var fornøyd/meget fornøyd med det faglige opplegget, 
utbyttet av øvelsen og kvaliteten på instruktørene.  

Rapport etter øvelse 
– øvelse med Hol 
kommunes 
kriseledelse 

Fylkesmannen i 
Buskerud 

Kommunal kriseledelse får øvd sin evne til å 
håndtere uønskede hendelser i henhold til egen 
beredskapsplan.  

16-19.11.2015 

Kommunen opplevde egen beredskapsplan som dekkende for organisering, ansvar, roller og fullmakter. Avdekket 
behov for: Oppdateringer av ressursoversikter, oppdaterte planer og analyser, presiseres hva som bør loggføres i CIM. 

Evaluering – Øvelse 
Geilo barne- og 
ungdomsskole 

Hol kommune Skolen skulle øve på eget planverk, fokus på 
varsling og evakuering ifm. PLIVO-instruks20. 

14.11.2016 

Nødetatene opplevdes gjennomgående som trygge og profesjonelle. Behovet for å ha klargjorde lederroller i forkant 
av at krisesituasjonene oppstår er sentralt.  

Øvingsrapport  
– Hol Brannvesen  

Brannvesenet i Hol Evaluering for overstående øvelse. 14.11.2016 

Trippelvarsling – oppmarsj og informasjonsdeling mellom etatene fungerer bra. Lik risikoforståelse og felles 
situasjonsbilde oppleves som godt mellom etatene.  

Evaluering Øvelse 
Servicetorget Hol 
kommune 

Informasjonsansvarlig 
ved kriser Hol 
kommune 

Øvelse med hensikt å anvende CIM21 i en kritisk 
situasjon. 

04.12.2017 

Opplevelse av at CIM er lett å bruke for å holde seg oppdatert.  

Evalueringsrapport – 
Beredskapssamling/ 
øvelse Storefjell 

Hol kommune v/ 
beredskaps-ansvarlig 

Trene kommunens kriseapparat i bruk av 
beredskapsplanverket og kriseverktøy, evne til å ta 
riktige beslutninger og iverksette disse.  

08.12.2017 

Øvelsen får høye gjennomsnitt-scoringer i tilbakemeldingen gjennomført i etterkant. Registreres at tilgjengelig 
planverk brukes lite – og at mange velger å heller følge intuisjon og støtter seg på tilgjengelig kompetanse.  

Rapport - Øvelse 
med Hol kommunes 
kriseledelse 

Fylkesmannen i Oslo 
og Viken 

Kommunal kriseledelse får øvd sin evne til å 
håndtere uønskede hendelser i henhold til egen 
beredskapsplan. Skogbrann som scenario.  

14.03.2019 
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4.8. Spørreundersøkelse 

For å få et bedre innblikk i beredskapsfokuset i kommunen ble det av Viken kommunerevisjon IKS i 
perioden 5. april til 6. mai 2022 gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot de som har en rolle og et 
ansvar i kommunens beredskapsarbeid i en «beredskaps-/krisesituasjon». Dette er personer i 
kommunens kriseledelse, stab og støtte til denne, ressursgruppe og andre interne støttefunksjoner, 
samt ledelsen i avdelingene. 

Undersøkelsen omhandlet temaer som: organisering av og fokus på beredskapsarbeidet, 
beredskapsplan, samt eventuelle øvelser og hendelser. Undersøkelsen inneholdt også noen spørsmål 
om erfaringene med beredskapen under covid-19 epidemien.  

Undersøkelsen ble sendt til 31 personer og det ble gitt 19 fullstendige svar. Dette gir en svarprosent på 
61,3 %. Noen kan ha roller i forskjellige ledd i beredskapsarbeidet. Dette forklarer forskjellen mellom 
antall respondenter som har svart, og antallet som oppsummeres under roller.  
 

Svarprosent – respondenter – roller 

Respondentene ble bedt om å beskrive på hvilken måte ansvaret for beredskapsarbeidet er organisert 
ved deres virksomhet. Kommentarene viser til at virksomhetslederne har ansvar for beredskapsarbeidet 
ved virksomhetene, og at det delegeres videre ved behov. Flere oppgir også at alle virksomheter har 
lokale beredskapsplaner, og utarbeidet handlingskort for hendelser.  

Flere viser også til at rådmann har det overordnede ansvaret for beredskapsarbeidet, og at det er ansatt 
en beredskapskoordinator i rådmannens stab. Det fremgår videre at kommunens beredskapsplan og 

Oversikt over øvelsesgjennomføring for Hol kommune 

Tittel Ansvarlig Hensikt Tidspunkt 

Fylkesmannen oppfatter at Hol forbereder seg og gjennomfører øvelsen bra, og er positive til å øve.  Medarbeiderne 
og kriseledelsen viste gjennomøvelsesdagen gode evner og erfaring i beredskapssituasjon. Rutinene i kommunen 
fremstår som gode, med god kapasitet og oversikt i alle ledd. Ressursoversiktene for frivillige er svært detaljert, mens 
kommunens egne oversikter tilsynelatende mangler. Krisekommunikasjonen opplevde enkelte utfordringer i form at 
etterspørsler om tydeligere budskap rundt hvilken informasjon man skulle gå ut med. Det ble pekt på et behov for å 
skille mellom informasjon som skulle publiseres internt blant ansatte, eksternt på nett og til media.  

Evaluering – 
Beredskapssamling / 
øvelse atomulykke 

Evaluering skrevet av 
beredskaps-ansvarlig, 
Hol kommune 

Kommunene fikk innføring i håndtering av 
atomhendelser med bakgrunn i norsk 
atomberedskap. Trente beredskapsapparatet til å 
bruke planene og håndtere hendelsene. 

22.11.2019 

Godt engasjement fra kommunene som deltok i øvelsen. Viktigheten av CIM som krisehåndteringsverktøy blir 
synligere, spesielt viktig at alle relevante aktører har tilgang og kort vei inn i systemet. Verktøyet er fortsatt ikke godt 
nok implementert i kommunene. Å tenke regionalt i et slikt scenario var nok nytt for mange – viktigheten av dette ble 
presentert av faglig innleder, men ble fort avglemt så fort øvelsen startet. 

Tabletop-øvelse 
med psykososialt 
kriseteam i Hol 

Hol kommune v/ 
beredskapsansvarlig 

Uklart. 11.02.2020 

Oppleves som viktig av de tre deltakerne som svarer på spørreskjema i etterkant av øvelsen. 
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sektorplanene skal revideres minst 1 gang per år og at den helhetlige ROS-analysen skal rulleres 
minimum hvert 4. år og vedtas av kommunestyret. 

 Antall Svar Svarprosent 

Antall undersøkelsen er sendt ut til 31   

Permanent avvist 1   

Levert 30 19 61,3 % 

    

Rolle Kriseledelsen  5  

  Stab/støtte til kriseledelsen  3  

  Andre interne nøkkelfunksjoner og Ressursgruppe 1  

  Helse og omsorg  3  

  Skole barnehage og oppvekst  5  

  Plan, teknikk og miljø  3  

  Annet  1  

  Sum  21  
 

Beredskapsplan og tiltakskort 

Nedenfor følger respondentenes svar på om deres virksomhet har utarbeidet en egen beredskapsplan, 
og om det er utarbeidet rutiner eller tiltakskort for aktuelle hendelser? 

 Ja Nei Annet n 

Har din virksomhet utarbeidet en egen (lokal) 
beredskapsplan? 84,2 % 15,8 % 0 % 19 

Har din virksomhet utarbeidet rutiner eller tiltakskort 
for eventuelle hendelser? 84,2 % 10,5 % 5,3 % 19 

 
Kommentarene til spørsmålene viser at det er utarbeidet tiltakskort for flere mulige hendelser og 
situasjoner, sentralt og på virksomhetsnivå. Kommentarer fra respondentene tyder på at de som har 
svart «Annet» er i ferd med å utarbeide rutiner / tiltakskort i systemet «Samsvar risikostyring».   
 

Fokus på beredskap  

Nedenfor følger respondentenes svar på ulike spørsmål om det har vært fokus på beredskap ved deres 
virksomhet det siste året: 
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 Ja 
Nei Vet 

ikke 
n 

Vi har hatt fokus på vår beredskapsplan 83,3 % 16,7 % 0 % 18 

Vi har laget lokale rutiner eller tiltakskort på 
bakgrunn av beredskapsplanen 68,4 % 26,3 % 5,3 % 19 

Vi har hatt beredskap som tema på interne møter 88,9 % 11,1 % 0 % 18 

Vi har deltatt på eksterne kurs innenfor 
beredskapsarbeid 44,4 % 44,4 % 11,1 % 18 

Vi har gjennomgått interne varslingsrutiner 72,2 % 16,7 % 11,1 % 18 

Vi har gjennomført beredskapsøvelser 50,0 % 50,0 % 0 % 18 
 

Respondentene svarte slik på om de mente deres virksomhet har hatt et tilstrekkelig fokus på 
beredskap: 

 Ja Delvis Nei n 

Har din virksomhet hatt et tilstrekkelig fokus på 
beredskap? 73,7 % 15,8 % 10,5 % 19 

 
Respondentene som svarte at det var gjennomført beredskapsøvelser ved deres virksomhet det siste 
året, ble bedt om å gi kort redegjøre for øvelsene, om f.eks. tema, personer involvert, tiltakskort, osv.  

Av kommentarene fremkommer det at det er gjennomført øvelser hvor Hol har arrangert eller 
medvirket innenfor: 

• Evakueringsøvelse ved kommunehuset 
• Table-top øvelse med psykososialt kriseteam fra Hol og Ål. 
• Brannøvelser (bl.a. på skoler) 
• Evakueringsøvelse i barnehage 
• Situasjon der «forstyrret» person tar seg inn i virksomhetens lokaler 
• Samhandlingsøvelse – brann i geiteryggtunnelen (observatør) 
• Ulykke med flere nødetater involvert (observatør) 

Av kommentarene fremkommer det at kommunen har utsatt øvelser fordi de har vært i en krisesituasjon 
de siste året.  

Det fremkommer også at det er gjennomført førstehjelpskurs for alle ansatte i skole og barnehage, 
vannredningsprøve for alle voksne som ferdes ved vann med barn, forebygging av smittespredning. 

Respondentene som svarte at de mente det ikke hadde vært et tilstrekkelig fokus på beredskap ved sin 
virksomhet, hadde blant annet følgende kommentarer;  

• Høyt arbeidspress 
• Nedprioritert / utsatt egne oppgaver pga koronautbrudd, vaksinering og flyktningkrisen 
• Man kan aldri bli god nok på dette 
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Hendelser - krisesituasjoner 

Respondentene svarte slik på om de mente det, med unntak av Covid-19, hadde oppstått hendelser ved 
deres virksomhet det siste året som kunne karakteriseres som en krisesituasjon? 

 Ja Nei n 

Har det (foruten Covid-19) oppstått hendelser ved din 
virksomhet det siste året som du vil karakterisere som en 
krisesituasjon? 0 % 100,0 % 19 

 

Siden ingen av respondentene svarte at det (foruten Covid-19) hadde oppstått hendelser det siste året 
som de ville karakterisere som krisesituasjoner, ble oppfølgingsspørsmålene som gikk mot 
krisehåndteringen ved eventuelle situasjoner ikke stilt.  
 

Covid-19 – Korona-epidemien 

Respondentene fikk to spørsmål vedrørende beredskapsarbeidet i Hol kommune og pandemien Covid-
19. 

 Ja Delvis Nei n 

Mener du beredskapsarbeidet i Hol kommune har 
vært tilfredsstillende for å forberede dere til en 
pandemi som Covid-19? 47,4 % 47,4 % 5,3 % 19 

Har dere hatt tilgang på nok utstyr (beskyttelse og 
teknisk) til å ta de forhåndsregler dere ønsker under 
Covid-19? 73,7 % 26,3 % 0 % 19 

 
Respondentene nevnte at følgende kunne vært gjort annerledes for å forberede kommunen bedre til en 
pandemi som Covid-19;  

• Bedre kommunikasjonsrutiner – internt og utad mot publikum 
• Tydeligere etatsledelse 
• Større lagerkapasitet på kritisk forbruksmateriell 
• Mangel på personell til å dekke opp fravær knyttet til pandemien  
• Høy belastning på ledere, mot helsemessig uforsvarlig, betydelig overtidsbelastning gjennom to 

år uten kompensasjon. 

Det påpekes også at kommentarene må leses i «etterpåklokskapens» lys. 

De respondentene som svarte at det hadde vært mangel eller knapphet på utstyr (beskyttelse og 
teknisk), uttrykte at det hadde vært noe knapphet på sprit til desinfeksjon og smittevernutstyr som 
munnbind, frakker/drakter og beskyttelsesbriller / visir i første fase av epidemien. Det ble kjøpt inn 
dykkerbriller i sportsbutikk. 
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Respondentene nevnte blant annet følgende faktorer som punkter som kunne forbedres og bidra til å 
bedre forberedelsene til en eventuell senere pandemi; 

• Oppdatere planverk med erfaringer 
• Bedre tilgang / lagerføring av beskyttelsesutstyr  
• Gjennomføre og forankre risikovurderinger 
• Bedre kommunikasjonsrutiner og -kompetanse 
• Ikke endre regelverk fra uke til uke, det skaper forvirring, usikkerhet og frustrasjon 
• Planlegge fordeling av ressurser ved utfordrende situasjoner 
• Øke bemanningen for å forebygge sårbarhet 
• Avtaleverk som sikrer også ledere kompensasjon for merarbeid 
• Holde hodet kaldt og ikke ta av 

Det kommenteres også at «ingen» kommuner i landet hadde planer som kunne ta høyde for en 
pandemi på denne størrelsen. At det vil få større oppmerksomhet fremover og at mange tiltak er 
kommet for å bli.   
 

Avsluttende kommentarer i spørreundersøkelsen 

Avslutningsvis ble respondentene bedt om å oppgi om de hadde noen tanker om, eller kommentarer til 
beredskapsarbeidet i Hol kommune som de ikke hadde fått frem tidligere i undersøkelsen.  

• Pandemien har vært en vekker for beredskapsarbeidet, gitt lettere forståelse for prioritering. Et 
fortrinn kommunen ikke må slippe. 

• Beredskap er en kostnadsdriver med ubegrensede behov. Større bevissthet på hva som er «bra 
nok» 

• God kriseledelse som var tidlig på plass 
• Viktig at alle holder seg til sin plass i organisasjonen og sin rolle 

Flere gir uttrykk for at kommunens håndtering gitt situasjonen alt i alt har fungert rimelig bra. Det pekes 
på at mange har gjort en veldig god innsats. Mange har kastet seg rundt og tilpasset arbeidshverdagen 
på en veldig god måte. Arbeidsbelastningen har vært stor, mange har jobbet helger og ferier og det er 
vist stor vilje til samarbeid.  
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5. Vurdering og konklusjon 

I dette kapittelet gir vi våre vurderinger ut fra den dokumentasjon og informasjon vi er forelagt.  

Vi har sett på kommunens planverk, og samlet sett består dette av et omfattende og detaljert planverk. 
Hol kommune har utarbeidet planverket i tråd med nasjonale føringer har den overordnede planens et 
nivå som har tatt en «all hazard-approach22», der siktemålet ikke er å presentere detaljerte og nøyaktige 
planer for alle eventualiteter, men å ha et planverk som vil være i stand til å romme det spekteret av 
ulike situasjoner og hendelser som vil utløse behov for å benytte planverket. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser skal oppdateres i samme takt som revisjoner av kommunedelplaner og 
endringer i risiko- og sårbarhetsbildet for øvrig. Ifølge kommunens egne føringer har de satt krav til at 
ROS-analysen skal revideres minst hvert fjerde år. Av planen fremgår det at denne ble revidert i 2018 
(2014). 

I etterkant av raset som skjedde i Hovet ble det i revisjonen av ROS-analysen i 2018 skrevet at «det er et 
umiddelbart behov for å starte opp med geologisk kartlegging, ikke bare med tanke på å avdekke 
risikoområder, men like mye for å friskmelde deler av de generelle aktsomhetsområdene. Ras med 
steinblokker på f.eks. ½ tonn kan få fatale konsekvenser hvis de treffer bolighus. Med grunnlag i en 
systematisk kartlegging er det mulig å identifisere ulike sikringstiltak. Denne vurderingen bør skje i 
dialog med anerkjent fagekspertise. NVE er positive til å bidra i dette arbeidet.» I analysen er det i 
sannsynlighetsvurderingen vurdert å være påregnelig med årlige ras og skred.  

Det har i 2019 og 2020 blitt gjennomført to skredfarekartlegginger av utvalgte områder i Hol kommune. 
Skredfarekartleggingene er gjennomført av et eksternt firma og tar totalt sett for seg fem større 
områder med allerede eksisterende bebyggelse i Hol kommune. Dokumentasjonen til de to 
undersøkelsene ble ettersendt revisjonen i anledning rådmannens uttalelse.  

Kartleggingene er oppgitt å være gjennomført i tråd med føringene nedfelt i ‘Forskrift om tekniske krav 
til byggverk’ («TEK17»), og i forhold til gjeldende krav for sikkerhetsklassene, S1, S2 og S3 i forskriftens § 
7-3 ‘Sikkerhet mot skred’. Felles for alle kartleggingene er at alle skredtyper som kan forekomme i bratt 
terreng, slik som jord- og flomskred, steinsprang, steinskred samt snø- og sørpeskred er relevante 
prosesser i de aktuelle fjellsidene. Vi ser positivt på at det i tråd med vedtaket har blitt engasjert ekstern 
spesialistkompetanse til å gjennomføre utredningen og kartleggingene. 

ROS-analysen vurderer sannsynlighet for at noe inntreffer og konsekvensen dersom det inntreffer. Vi 
savner at det gjøres en sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens, og at det er beskrevet hva 
kommunen anser som akseptabel, tolerant og uakseptabel risiko.  

Vi er forelagt selvstendige sannsynlighets- og konsekvensutredninger for 6 av de temaene som er 
beskrevet i ROS-analysen; strømbrudd helse, brann i hotell, jordras og steinras, tunnelbrann, togulykke 

 

22 DSB Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt. 
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og skogbrann. Ut over dette er vi ikke forelagt selvstendige risikoanalyser for de andre objektene som er 
beskrevet i analysen. 

Revisjonen har forståelse for rådmannens tilbakemelding om at ikke alle fagfelt underligger 
kommunens ansvar eller kompetanse å vurdere. Likevel har kommunene et utstrakt koordinerings- og 
forvaltningsansvar for en rekke tjenesteområder en kan forvente seg de har kompetanse til å kunne 
vurdere risiko for. Eksempelvis finnes der egen ROS-analyse for legetjenesten.  

Det er stilt krav til innholdet i kommunens beredskapsplan. Den skal inneholde informasjon om 
kriseledelse, varsling internt, ressursoversikter, evakueringsplaner og krisekommunikasjon (ekstern 
varsling. Beredskapsplaner skal oppdateres minst hvert år og ut over det når evalueringer etter øvelser 
og / eller uønskede hendelser gir grunnlag for det. 

Vi ser det som positivt at Hol kommune har utledet et verdigrunnlag som all krisekommunikasjon skal 
basere seg på. I krisesituasjoner preget av manglende situasjonsoversikt og uklarhet er prinsipielle 
holdepunkter som tilrettelegger for ønsket kommunikasjonspraksis å anse som en klar fordel. Vi vil også 
fremheve at planen på hensiktsmessig måte har gått utover de minstekravene loven fastsetter for plan 
for kriseledelse. 

Som det går frem av evalueringen av fylkesmannens tilsyn i 2019, kommunens egenevaluering av 
koronapandemiens startfase og vår spørreundersøkelse gjennomført i dette prosjektet, så pekes det på 
utfordringer i forhold til kommunens kommunikasjon i krisesituasjoner.  

Vi savner oversikt over kommunens interne ressurser og utstyr, fra sektorer som VAR, Helse, Oppvekst 
og IKT. I fylkesmannens tilsyn i 2019 ble det påpekt at «Kommunen har en svært detaljert 
ressursoversikt når det gjelder frivillige organisasjoner.» Videre fremgår det at Fylkesmannen ikke 
kunne se at kommunens egen ressursoversikt står beskrevet i selve beredskapsplanen, og det ble stilt 
spørsmål til om dette var et eget vedlegg.  

Den overordnet beredskapsplanen inneholder ikke en samordnet oversikt over andre beredskaps- og 
kriseplaner, og sammenhengen mellom disse. Vi har mottatt beredskapsplaner for enkelte 
virksomheter, men kan ikke konkludere på hvorvidt det er utarbeidet for alle virksomheter.  

Hol er en av landets største turistkommuner, men vi kan ikke se at beredskapsplanen inneholder 
særlige referanser til kommunens fritidshytter. Vi savner også omtale av hvordan kommunen skal sikre 
svakere stilte grupper i forbindelse med brann (evakuering), som f eks planer for funksjonshemmede og 
eldre med vansker. Med kommunens rolle som koordinator mellom etater og brukere mener vi at slikt 
samarbeid bør inkluderes i kommunens planverk23.  

Vi vil også påpeke at den publiserte «Plan for kriseledelse» er en eldre utgave enn den vi er forelagt i 
dokumentasjonen til dette prosjektet. At publisert informasjon ikke er oppdatert gir en risiko for at 

 

23 Se vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann, punkt 5 
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eksterne aktører vil finne feilaktig informasjon ved en krisesituasjon. Den publiserte listen over kontakter 
ved kriser er imidlertid oppdatert nylig (12. april 2022). 

Av oversiktene tidligere i rapporten fremstår det at det er et etterslep av oppdatert planverk rundt om i 
kommunen. 

Kommunen skal samordne sitt beredskapsarbeid og sine beredskapsplaner med aktuelle aktører og 
bidra til å etablere samarbeid med andre kommuner eller andre aktører som man finner hensiktsmessig 
for sitt geografiske område. Gjennomgangen viser at Hol kommune har samarbeid og samvirke med en 
rekke andre aktører innenfor en rekke forskjellige uønskede situasjoner og hendelser. Flere avtaler er 
inngått for en god tid tilbake, og enkelte av avtaler er ikke datert eller signert. Ut fra dokumentasjonen vi 
er forelagt er vårt inntrykk at kommunen har et godt og omfattende nettverk som de samarbeider med 
på beredskapsområdet. 

Oversikten over øvelser viser at kommunen har hatt flere øvelser de siste årene for å øve planverket 
med fokus på områder fra ROS-analysen. Det gir en viktig læring for organisasjonen, og spesielt de som 
deltar i øvelsen. Vi kjenner ikke til hvordan kommunen arbeider for å forberede andre deler av 
organisasjonen på krisesituasjoner. 

Vi er ikke forelagt noe dokumentasjon på hvordan kommunen utfører og sikrer at det gis en systematisk 
opplæring i regelverk og / eller kommunens planverk. Øvelser er en viktig del av å øke kompetansen, 
men vil ofte gi erfaring til en mindre gruppe som er involvert i øvelser. Informasjon som gis i forbindelse 
med utsendelse av reviderte planverk ut i organisasjonen vil gi varierende læring ut fra hvilke 
ressurssituasjon mottagerne har til å sette seg inn i det. Ifølge forskrift om kommunal beredskapsplikt §7 
andre ledd skal kommunen ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i 
kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. Vi er ikke kjent med at der foreligger et 
slikt system, et moment som også omtales som mangel i Fylkesmannen i Buskeruds tilsyn fra 2017. 

Som nevnt tidligere er den publiserte «Plan for kriseledelse» en eldre utgave enn den vi er forelagt til 
dette prosjektet, mens den publiserte listen over kontakter ved kriser er imidlertid oppdatert nylig.  

Konklusjon 

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen var å vurdere om kommunen hadde hatt et tilfredsstillende 
beredskapsarbeid i samsvar med gjeldende regelverk, ved å se på om kommunen etterlever kravene til 
kommunal beredskapsplikt.  

Vårt hovedinntrykk er at det gjøres mye bra i Hol kommune, og at det finnes et ganske omfattende 
planverk som øves jevnlig. Gjennom kartleggingen har vi som nevnt tidligere i kapittelet også sett 
punkter hvor det er et potensial for forbedringer. Dette gjelder spesielt i forhold til å ivareta et oppdatert 
planverk i hele kommunen og utfordringer i forbindelse med kommunikasjon i krisesituasjoner. 
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6. Anbefaling 

Med bakgrunn i vår gjennomgang vil vi anbefale følgende: 

• Utvide ROS-analyser til å inneholde vurderinger av hva som er akseptabel, tolerant og ikke 
akseptabel risiko. 

• Oppdatere eldre planverk. 
• Innarbeide oversikt over kommunens totale planverk (med revisjonsdato) i beredskapsplanen. 
• Vurdere omtale av Hol som turistkommune med mange fritidshytter. 
• Vurdere omtale av svakere stilte grupper i forbindelse med brann (evakuering), 
• Utarbeide en ressursoversikt over kommunens internt tilgjengelige ressurser og utstyr fra 

sektorer som VAR, helse, oppvekst og IKT.  
• Vurdere kommunens kommunikasjon i krisesituasjoner. 

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i notat mottatt 10. 
juni 2022 er vedlagt rapporten. 

Vi har gjennomgått rådmannens uttalelse, og gjort endringer i rapporten der vi har ansett dette for 
aktuelt.. 

 
Drammen, den 15. juni 2022. 

 

Torkild Halvorsen  Frode Hegstad Christoffersen 
Leder forvaltningsrevisjon  

 

Oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor 

 Åge Joakim Kjellnes Henriksen  
 Forvaltningsrevisor   
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FOR-2018-12-20 nr 2053, Forskrift om virksomheters arbeid med forebyggende sikkerhet 
(virksomhetsikkerhetsforskriften) 
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Veiledere og rapporter fra DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som blant annet; 

• Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt 
• Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, inkl. analyseskjema 
• Veileder krisekommunikasjon 
• Temarapport om samfunnets kritiske funksjoner og hvilken funksjonsevne samfunnet må kunne 

opprettholde til enhver tid  
• Veileder i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser 
• Veiledning for fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt  
• Rapporter fra DSB i serien – Nasjonalt risikobilde (NRB) / Krisesenarioer 

 

Hol kommune – www.hol.kommune.no   

Info om beredskap:  www.hol.kommune.no/beredskap/ 

Kontakter ved krise:  kontakter-ved-kriser-hol-kommune---oppdatert-290120.pdf 

Overordnet beredskapsplan: plan-for-kriseledelse-hol-tilpasset-hjemmeside-des-2019.pdf 

 

Dokumenter fra kommunen: 

• Hol kommune, Plan for kommunal kriseledelse, Vedtatt av kommunestyret 31.10.2018. sak 
69/18, Hol kommune kriseplan, 10. utg., revidert januar 2021 EBL 

• Kontakter ved kriser – Hol kommune, oppdatert 28. januar 2021 
• Hol kommune, Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, revidert 2018, vedtatt av Hol 

kommunestyre 31. oktober 2018, sak 69/18 (med tilhørende analyseskjema) 
• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Hol kommune, Kommunestyret, sak 69/18, 31. oktober 

2018 
• Oppnevnelse av beredskapsråd ut valgperioden 2015 - 2019, Formannskapet, sak 87/16, 18. 

august 2016 
• Hol kommune, Beredskapsplan for større ulykker og katastrofer, sist revidert 3. juni 2016 
• Smittevernplan, revidert 29. februar 2016 
• Plan for håndtering av Covid-19. vedtatt 18. juni 2020 
• Kommunikasjonsplan ved lokale utbrudd av Covid-19 
• Evalueringsrapport, «Pandemibekjempelse i Hol kommune», Perioden 10. mars - 20. juni 2020, 

publisert 9. november 2021 
• Prosedyre for håndtering av pasienter med mistanke om coronavirus (2019-nCoV) - 

Legetjenesten i Hol 
• Kommunal atomberedskap, Plan for lokal beredskap i Hol kommune, oppdatert juli 2019 
• Instruks forutdeling av jodtabletter – ved atomulykker 
• ROS-analyse for legetjenesten i Hol kommune, per jan 2021 
• Beredskapsplaner for oppvekstsenter, skoler og barnehager 
• Overordnet beredskapsplan for barnehagene i Hol kommune – Ang. smittevern og opp- og 

nedtrapping av beredskapsnivå, oppdatert 25. august 2020 
• Sikkerhets- og beredskapsplan for vannforsyningen i Hol kommune, desember 2016 

http://www.hol.kommune.no/
https://www.hol.kommune.no/beredskap/
https://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/beredskap/kontakter-ved-kriser-hol-kommune---oppdatert-290120.pdf
https://www.hol.kommune.no/siteassets/hol/dokumenter/beredskap/plan-for-kriseledelse-hol-tilpasset-hjemmeside-des-2019.pdf
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• Beredskapskart dambrudd 
• Beredskapsplan Vikaåne Kraftverk AS, sist oppdatert juni 2012 
• Beredskapsplan tunnel, Del 2 – spesiell del for Geiteryggtunnelen, Statens vegvesen, 29. 

oktober 2019 
• Aksjonsplan – rv. 7 Hardangervidda, Sør-øst-politidistrikt, Hallingdal tjenesteenhet, revidert 6. 

desember 2018 
• Aksjonsplan – fv. 50 Hol - Aurland, Sør-øst-politidistrikt, Hallingdal tjenesteenhet, revidert 6. 

desember 2018 
• Aksjonsplan – rv. 52 Hemsedalsfjellet, Sør-øst-politidistrikt, Hallingdal tjenesteenhet, revidert 6. 

desember 2018 
• Beredskapsplan, IUA region 4, Interkommunalt utvalg for bekjempelse av akutt forurensning 
• Beredskapsplan – jernbane, Hallingdal brann- og redningsteneste IKS, sist revidert 12.03.2014 
• Beredskapsplan – skogbrann, Hallingdal brann- og redningsteneste IKS. sist revidert 01.04.2014 
• Skogbrannberedskap 2019 for kommunene i Hallingdal, vedlegg til beredskapsplan skogbrann, 

godkjent av rådmannsutvalget mai 2019 
• Innsatsplan – Bergensbanen, Hol brannvesen, 24. februar 2014 
• Innsatsplan – Hol statlige mottak, 11. november 2015 
• Innsatsplan – Gudvangatunnelen, Aurland brannvern, nov 2015 
• Objektplan – Ustekveikja Kraftverk 
• Bistandsavtale mellom Hol brann- og feiervesen og Eidfjord brannvern, ikke signert / datert 
• Bistandsavtale mellom Hol brann- og feiervesen og Ulvik brannvern, ikke signert / datert  
• Bistandsavtale mellom Hol brannvesen og Ustekveikja Energi AS, 1. mars 2016 
• Bistandsavtale mellom Nedre Hallingdal brann og redningstjeneste, Hallingdal brann- og 

redningsteneste IKS, Hol brann og feiervesen og Nore og Uvdal brannvesen, mai 2014 
• Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om beredskap, tom mal, ikke datert 
• Samarbeidsavtale om beredskap mellom Hol kommune og Geilo Røde Kors, 29. mars 2016 
• Endelig tilsynsrapport - Kommunal beredskapsplikt - Hol kommune 2017, Fylkesmannen i 

Buskerud, 29. november 2017 
• Evaluering – tabletop-øvelse med psykososialt kriseteam, 11. februar 2020,  
• Evaluering – beredskapssamling/øvelse atomulykke, 22. november 2019, Torpomoen 
• Rapport etter øvelse – Øvelse med Hol kommunes kriseledelse, Fylkesmannen i Oslo og Viken, 

14. mars 2019 
• Evaluering – øvelse servicetorget Hol 4. desember 2017 
• Evaluering – beredskapssamling/øvelse, 8. desember 2017, Storefjell 
• Evaluering – øvelse, 14. november 2016, Geilo barne- og ungdomsskole 

o Øvingsrapport – Hol Brannvesen, 14. november 2016, Geilo skole 
• Senario – jordskred, CIM øvelse/samling, 3. november 2015, Flå 
• Rapport etter øvelse – Øvelse med Hol kommunes kriseledelse, Fylkesmannen i Buskerud, 16.-

19. november 2015 
• Evaluering – beredskapssamling, 26.-27. mai 2015, Torpomoen 

 

 

DSB – Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – www.dsb.no 

http://www.dsb.no/


 

 
42 

Hol kommune   |   2022   |   Kommunal beredskapsplikt 

Viken kommunerevisjon IKS   |   vkrevisjon.no 

Risiko, sårbarhet og beredskap: https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/ 

NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat – https://www.nve.no/ 

Helsedirektoratet: 

https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/pandemiplanlegging/pandemiplanlegging-
ikommunen 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-
ogkrisehandtering/koronavirus/prioriteringsnotat-prioritering-av-helsehjelp-i-norge-under-
covid-19-pandemien 

 

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020, 

https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_001_St
andard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf 

  

https://www.dsb.no/lover/risiko-sarbarhet-og-beredskap/
https://www.nve.no/
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/pandemiplanlegging/pandemiplanlegging-ikommunen
https://www.helsedirektoratet.no/faglige-rad/pandemiplanlegging/pandemiplanlegging-ikommunen
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-ogkrisehandtering/koronavirus/prioriteringsnotat-prioritering-av-helsehjelp-i-norge-under-covid-19-pandemien
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-ogkrisehandtering/koronavirus/prioriteringsnotat-prioritering-av-helsehjelp-i-norge-under-covid-19-pandemien
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-ogkrisehandtering/koronavirus/prioriteringsnotat-prioritering-av-helsehjelp-i-norge-under-covid-19-pandemien
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/RSK_RevisjonsStandard_Kommune/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_200812.pdf
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann, datert 10. juni 2022 

 

Fra: Espen Bille Larsen <Espen.Bille-Larsen@hol.kommune.no>  
Sendt: fredag 10. juni 2022 11:57 
Til: post@vkrevisjon.no; Frode Hegstad Christoffersen <frochr@vkrevisjon.no> 
Kopi: Ole Johnny Stavn <Ole.Johnny.Stavn@hol.kommune.no> 
Emne: Uttalelse fra rådmannen i Hol 
 
Hei 
Jeg viser til tidligere korrespondanse, og sender med dette rådmannen i Hol sin uttalelse til 
forvaltningsrevisjonsrapporten Kommunal beredskap i Hol kommune. 
De etterspurte dokumentene er lastet ned i delt fil «FR Hol – kommunal beredskapsplikt» i ny mappe for 
oppdaterte dokumenter 2022. 
 
Med hilsen 
 
Espen Bille-Larsen 
Beredskapsrådgiver/ prosjektleder 
Mobil: 959 80 043 
www.hol.kommune.no  
www.aal.kommune.no  
 

 
 
 

Vedlegg 1. – uttalelse fra rådmannen til rapport om kommunal beredskapsplikt i Hol kommune 

Vi viser til oversendte utkast til rapport 25. mai, og takker for muligheten til å gi tilbakemelding før 
publisering! Denne uttalelsen tar utgangspunkt i rapportens pkt. 5 – Vurdering og konklusjon. 

1. I 4. avsnitt, siste setning, etterlyses dokumentasjon på gjennomført skredkartlegging. Slik 
kartlegging ble startet i 2019 og fullført i 2020. Dokumentasjon er oversendt i delt fil «FR Hol – 
kommunal beredskapsplikt» i ny mappe for oppdaterte dokumenter 2022.  

 

2. I 5. avsnitt etterlyses det en sammenstilling av sannsynlighet og konsekvens, og at det beskrives 
hva kommunen anser som akseptabelt, tolerant og uakseptabel risiko.  

http://www.hol.kommune.no/
http://www.aal.kommune.no/
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Vi viser til Helhetlig ROS-analyse for Hol kommune 2018, der klassifisering av risiko, herunder 
sannsynlighet og konsekvens, er beskrevet i kapittel 3. – Analyse og prinsipper. I tillegg et det gjort en 
utfyllende sannsynlighets- og konsekvensvurdering for hvert tema i ROS ‘en.  

I hvilken grad det er hensiktsmessig med en ytterligere klassifisering, ref. hva kommunen anser som 
akseptabelt, tolerant og uakseptabel risiko, er vi litt usikre på.  

I risikovurderingen, basert på DSB sin veileder, vurderes hvilke hendelser som kan inntreffe, 
sannsynligheten for at de inntreffer og hvilke konsekvenser disse hendelsene kan få. Her kan nevnes 
ekstremvær, større ulykker veg/bane, atomulykker, langvarig strømbrudd m.m. En konsekvensanalyse 
skal synliggjøre på en tydelig måte hva som kan bli en konsekvens, hvordan det evt. kan forebygges og 
hvordan det kan håndteres. Erfaringsmessig er det mest hensiktsmessige at dette beskrives i rene ord. 
Veldig forenklet kan man si at der det er høy risiko for tap av menneskeliv- og/eller store verdier, er 
risikoen uakseptabel. 

Det etterlyses også individuelle risikoanalyser pr. hendelse i ROS ‘en. Det er gjort analyser av 6 temaer i 
ROS ‘en der skadepotensialet vil få størst konsekvenser, og der kommunen har faktisk kompetanse til å 
foreta selvstendige vurderinger. Ved andre hendelser som f.eks. varige klimaendringer, dambrudd, 
atomulykker eller terrorhandlinger, støtter kommunen seg på den risikovurderingen som gjøres av 
nasjonale fagmyndigheter. Dokumentasjon er oversendt i delt fil. Det presiseres at analyseskjemaene 
for individuelle hendelser, er interne arbeidsdokumenter og må behandles fortrolig. Det er ikke ønskelig 
at disse deles videre. 

 

3. I 9. avsnitt etterlyses en samlet oversikt over kommunens interne ressurser og utstyr, fra de ulike 
sektorene. Dette er oversikt som hver enhet i den enkelte sektor er forpliktet til å ha, men som vi 
foreløpig ikke har en samlet oversikt på i plan for kommunal kriseledelse. Dette vil vi prøve å få på plass 
fremover. Det vil da være et behov for å differensiere mellom utstyr til daglig drift, og utstyr som inngår i 
kommunens beredskap. Utstyr til kriseledelsens disposisjon er imidlertid beskrevet i plan for kommunal 
kriseledelse kap. 3 – Etablering og drift av kriseledelsen s. 8. 

 

4. I 10. avsnitt etterlyses en samlet oversikt over andre beredskaps- og kriseplaner, og 
sammenhengen mellom disse. Vi antar at det med dette menes Hol kommune sine interne 
beredskapsplaner for sine respektive virksomheter. Vi tar dette med i neste revisjon av plan for 
kommunal kriseledelse. Det skal fortrinnsvis være en sammenheng mellom de ulike sektorplanene og 
overordnet plan, men det vil alltid være sektorplanene som er førende for en virksomhet sin egen 
håndtering av en isolert hendelse. Ved større- og langvarige hendelser, vil det være den overordnede 
planen som legger føringer for arbeidet. 
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5. I 11. avsnitt etterlyses referanser til kommunens fritidsboliger i beredskapsplanen, samt en 
beskrivelse av hvordan kommunen skal sikre grupper med nedsatt funksjonsevne i forbindelse med 
evakuering ved brann.  

I kommunens helhetlige ROS-analyse kap. 3 – Analyse og prinsipper, kommer det tydelig frem at 
kommunens beredskap, er planlagt- og innrettet etter et befolkningsgjennomsnitt pr. dag - 365 
dager/år på ca. 13 500 personer. Dette er dimensjonerende tall med betydning for hele organisasjonen, 
men i særdeleshet for helse- og omsorg, brannvesenet, teknisk etat, plan- og utviklingsavdelingen samt 
for kommunal kriseledelse. Dette gjenspeiles i planer, innsatsplaner, rutinebeskrivelser og prosedyrer 
hos overnevnte virksomheter og andre samvirkeaktører som politi og ambulansetjeneste. 

Det er viktig å presisere at kommunen har et ansvar for hele befolkningen, dvs. alle som oppholder seg i 
kommunen, uavhengig av om disse bor i hus, hytte eller i et hotell. Hol kommune har ikke differensiert 
fritidsboliger som særskilte risikoobjekt i sine beredskapsplaner. Generelt har fritidsboliger i vår 
kommune like god standard (eller bedre) som hus til fastboende. Det er imidlertid grunn til å merke seg 
at turister i kommersielle overnattingsbedrifter har et langt større fokus enn hytteturister. Hotell og 
herberge er underlagt den strengeste brannforskriften, har hyppige tilsyn og det er null-toleranse for 
avvik. I hus og hytter gjelder i større grad prinsippet om egen-evakuering, mens det i 
overnattingsbedrifter forutsettes innsats fra både bedriftens personale og nødetatene. Det er i 
segmentet kommersielle overnattingsgjester vi normalt finner det største volumet av tilreisende gjester 
til kommunen. Brannvesenet har egne objektplaner og innsatsplaner for dette.  

Når det gjelder svakere stilte grupper med nedsatt funksjonsevne, er det viktig å presisere at dette er 
underlagt lovpålagt krav gjennom plan- og bygningsloven loven. Det er ufravikelige krav om universell 
utforming, herunder krav til rømningsveier og evakuering av funksjonshemmede i bygninger som er 
definert for dette formålet. 

Råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne har uttalerett i alle plansaker. 

Det gjøres løpende vurdering av hjemmeboende eldre sin evne til å klare seg selv. Denne vurderingen 
gjøres i samarbeid med personen det gjelder, dennes pårørende og helsetjenesten. Kommunen har bo-
tilbud til personer som ikke lenger klarer å bo alene. 

Vi har innhentet følgende uttalelse fra leder forebyggende i Hol brann- og redningstjeneste: 

Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann som resten av 
befolkningen. Samtidig blir det flere eldre og de bor hjemme lengre enn før. Kommunen skal ivareta 
sikkerheten til alle sine innbyggere, dette gjelder også brannsikkerhet generelt og risikoutsatte grupper 
(RUG) spesielt. Dette omtales blant annet i helse- og omsorgstjenesteloven og i forskrift om 
brannforebygging. I Hallingdal jobbes det på tvers av kommunene med dette viktige arbeidet, gjennom 
en egen arbeidsgruppe bestående av brannvesenet og helse- og omsorgsetatene i alle kommunene i 
Hallingdal. Ansvarsområdene er klart definert i gruppen der blant annet helse- og omsorgsetaten skal 
kartlegge brannrisikoen på individnivå og brannvesenet kartlegger på gruppenivå, jf. NOU 2012:4 Trygg 
hjemme – Brannsikkerhet for utsatte grupper med tilhørende veileder «Samarbeid mellom kommunale 
tjenesteytere om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper». Når de risikoutsatte gruppene og individene 
er kartlagt jobbes det i fellesskap med å finne kompenserende tiltak (forebyggende) som er nødvendige 
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for at denne gruppen skal få en tryggere hverdag. Forebyggende tiltak som blir iverksatt er montering 
av mobilt vanntåkeanlegg, komfyrvakt, askebøtter og røykvarslere som er koblet til trygghetsalarm for 
direktevarsling til tjenesteleverandørens alarmsentral som varsler brannvesenet. Brannvesenet og 
helse- og omsorgsetaten ved hjemmetjenesten hospiterer hos hverandre 3 dager i året. Dette for å få 
ett bedre innblikk og felles situasjonsforståelse for hverandres hverdag og utfordringer, og hvordan vi i 
sammen kan utrette mye når det kommer til å ivareta brannsikkerheten hos de som er mest sårbare for 
brann. Det er en kjensgjerning at ved branner hos personer som defineres som ikke rømningsdyktige, vil 
en brann fort kunne bli fatal da vi ikke har beredskap til å kunne redde disse. Derfor satser kommunen 
på tett samarbeid mellom flere etater for å arbeide forebyggende for denne gruppen for å forhindre at 
brann oppstår. RUG –gruppen deltar også på både lokale og nasjonale kampanjer for brannsikkerhet. 
Brannvesenet er tilknyttet den nasjonale nettsiden branntips.no der alle kan melde sin bekymring for 
brannsikkerhet. Innkomne bekymringsmeldinger blir journalført i kommunens sak- og arkivsystem og 
fulgt opp av brannvesenet samme dag, eller senest påfølgende dag.    Det er på sin plass å fortelle at 
dette arbeidet anerkjennes langt utover regionen.  

Dokumentasjon er vedlagt.  

 

6. I 12. avsnitt påpekes at den publiserte «Plan for kriseledelse er en gammel utgave. Det er helt 
riktig, og denne er nå fjernet på kommunens nye hjemmeside. Den ble dessverre liggende i påvente av 
denne. Ut fra dagens trusselbilde er det ikke lenger ønskelig at slik informasjon ligger allment 
tilgjengelig på våre sider. Alle våre samvirkeaktører i redningskjeden har kopi av oppdatert plan og 
kontaktinformasjon. 

Det påpekes et etterslep av oppdatert planverk i kommunen. Vi kan ikke se at rapporten peker på et 
stort etterslep av oppdatert planverk i Hol kommune. Det er helt rett påpekt behov for å oppdatere 
smittevernplanen, og annen dokumentasjon knyttet til pandemi – som et resultat av kommunens egen 
evaluering av pandemiens første fase. Annet lovbestemt planverk oppdateres og ajourholdes i hht. den 
frekvensen som er bestemt av nasjonale myndigheter. 

 

7. Det påpekes at det ikke er forelagt noen dokumentasjon på hvordan kommunen utfører og 
sikrer at det gis systematisk opplæring i regelverk og/eller kommunens planverk. Gjennomføring av 
opplæring i regelverk (lovverk) er en plikt for de virksomhetene som berøres av dette i sitt arbeid. 
Ansvaret for planlegging og gjennomføring er tillagt den enkelte virksomhet, og evt. rapportering skjer 
direkte til overordnet myndighet. Det vil være svært tidkrevende å samle inn dokumentasjon på dette 
fra alle ledd, og slikt arbeid må i så fall planlegges i god tid.  

Opplæring i planverket vårt skjer først og fremst gjennom øvelser og gjennom informasjon som 
vedlegges hver gang revidert planverk sendes ut i organisasjonen.  
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for 

forvaltningsrevisjon 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for 
forvaltningsrevisjoner med oppstartsbrev sendt etter 30.09.2020.  

Standarden er bygget opp med 34 punkter bestående av grunnleggende prinsipper og 
revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon, hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 
Standarden fastsetter normer for planlegging, gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon i 
kommuner, fylkeskommuner og i (fylkes)kommunalt eide selskap. 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt 
oppgave i kommuner og fylkeskommuner24, og 
kontrollutvalget skal påse at det utføres 
forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides en plan for 
forvaltningsrevisjon som viser på hvilke områder det skal 
gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Denne skal baseres 
på en risiko- og vesentlighetsvurdering, og den skal 
vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 
forutsetninger. Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve 
politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig for hvert oppdrag i forvaltningsrevisjon, og denne er ansvarlig 
for å påse at standardens krav er oppfylt. Oppdragsansvarlig revisor skal sikre at forvaltningsrevisjonen 
gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevante metoder, og med tilstrekkelig 
kunnskap om temaet som revisjonen omhandler. Revisor skal være uavhengig og objektiv ved 
utførelsen av sine oppgaver.  

Bestilling og problemstilling: 

Forvaltningsrevisjonen skal gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling, og revisor skal 
vurdere om kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre. Revisor skal forsikre seg om at 

 

24 LOV 2018-06-22 nr 83, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), syvende del, kapittel 22 til 26, §§ 22-1 til 26-1 

Punkt Innhold 

 Innledning  

1-3 Krav til revisor  

4-8 Bestilling og problemstilling 

9-13 Revisjonsdialogen  

14-15 Revisjonskriterier  

16-19 Metode og data  

20-22 Vurderinger og konklusjoner  

23 Anbefalinger  

24-28 Rapport  

29-31 Dokumentasjon  

32-34 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  
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kontrollutvalget og revisor har lik forståelse av oppdraget, at rammene er tilstrekkelig klarlagt, og om 
nødvendig avklare bestillingen med kontrollutvalget.  

Revisor skal sikre at det utarbeides problemstillinger som er tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å 
kunne besvares, og at de er egnet til å besvare kontrollutvalgets bestilling. Dersom det er behov for å 
endre problemstillinger underveis slik at det kan ha betydning for gjennomføringen av oppdraget, skal 
dette avklares med kontrollutvalget. 

Revisor skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hver forvaltningsrevisjon, som redegjør for 
problemstillinger, revisjonskriterier eller grunnlaget for disse, og metodebruk.  

Revisjonsdialogen: 

Revisor skal iverksette tiltak som er egnet til å sikre god dialog med revidert enhet, øvrige involverte og 
andre relevante aktører. Senest før datainnsamling starter skal revisor sende oppstartsbrev til 
kommunedirektøren (alt. selskapet). Som hovedregel skal det avholdes oppstartsmøte hvor det 
redegjøres for bakgrunn, problemstillinger, revisjonskriterier, informasjonsbehov og planlagt 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.  

Utkast til rapport skal sendes kommunedirektøren (alt. selskapet som er gjenstand for 
forvaltningsrevisjon), og uttalelsen skal fremgå av rapporten i sin helhet. Endelig rapport skal 
oversendes kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren (alt. selskapet). 

Revisjonskriterier: 

Med utgangspunkt i problemstillinger skal revisor etablerere revisjonskriterier utledet fra autoritative 
eller anerkjente kilder innenfor det reviderte området. Kildene skal presenteres for revidert enhet, som 
skal gis anledning til å komme med innspill. Revisjonskriteriene skal være relevante, konkrete og i 
samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet innenfor den aktuelle tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor skal sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) for problemstillingen, og datainnsamlingen 
skal gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet). Metodevalg skal begrunnes 
og eventuelle svakheter i datamaterialet skal synliggjøres. Det skal innhentes data i tilstrekkelig omfang 
til å kunne gjøre vurderinger og svare på problemstillingene. Data som er fremkommet muntlig skal 
nedtegnes skriftlig og bekreftes av kilden. Personopplysninger skal behandles i tråd med kravene i 
personopplysningsloven.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor skal vurdere innsamlede data opp mot revisjonskriteriene, og dersom det avdekkes vesentlige 
avvik skal det komme tydelig frem i rapporten. Vurderinger må være objektive, og med bakgrunn i disse 
skal revisor konkludere i forhold til problemstillingene.  
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Anbefalinger er ikke obligatorisk, men skal gis der dette er hensiktsmessig ut fra data, vurderinger og 
konklusjoner. Anbefalinger skal ikke gis i form av detaljerte løsninger. 

Rapport: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt, og rapporten skal utformes så 
leservennlig som mulig med hensyn til språk og struktur.  

Rapporten skal vise sammenhengen («den røde tråden») mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 
innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger, og det skal være et klart skille 
mellom hva som er presentasjon av data (fakta) og hva som er revisors vurderinger. Praksis eller tilstand 
innen det reviderte området skal beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors 
vurderinger og konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av 
utførelsen av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at 
det kan foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt. Det samme gjelder dersom det 
avdekkes åpenbare brudd på annet regelverk enn det som inngår i revisjonen. Dokumentasjon skal 
oppbevares i minst 10 år.  

Kvalitetssikring og system for kvalitetskontroll  

Utførelse av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, og denne skal dokumenteres. Den skal sikre at 
undersøkelse og rapport har nødvendig faglig og metodisk kvalitet og følger denne standard.  

Revisjonsenheten skal dokumentere et system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 – Metode 

Prinsipper for metodebruk i forvaltningsrevisjon følger av «RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon»25 
som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Denne bygger i stor grad på 
samfunnsvitenskapelig metode om etterprøvbarhet av funn, og rettslige prinsipper om at revidert enhet 
skal kunne få frem sitt syn (kontradiksjon) ut fra vår gjennomgang og vurdering av område vi ser på.  

Sett i lys av en forvaltningsrevisjons begrensede ressursramme, samt hensiktsmessigheten i forhold til 
dens formål, er dokumentasjonen og sikring av denne ikke så omfattende som kravene som settes til 
vitenskapen og domstolene. Ut fra en vitenskapelig og filosofisk side er det ingen 
informasjon/dokumentasjon som er helt objektiv eller kilde som er 100% pålitelig.  

I forvaltningsrevisjon tilstreber vi at vurderinger og anbefalinger skal gjøres på et objektivt og 
etterprøvbart grunnlag. Ofte er problemstillingene i en forvaltningsrevisjon mer lukkede og definerte 
enn forskning og etterforskning. Dette påvirker også våre valg av metode. En av hovedhensiktene med 
forvaltningsrevisjon er å få til læring og endring om det vurderes behov for dette. Ofte vil dette også skje 
gjennom prosessen når vi gjennomfører en forvaltningsrevisjon. Ved at det settes fokus på et tema 
og/eller område, vil ofte den reviderte selv se behov for endring.  

Det å pålegge endring er en politisk prosess som er gjenstand for saksbehandling. Av den grunn vil ikke 
våre vurderinger få direkte virkning for å sette i gang endringsprosesser. Gjennom å fremme 
vurderinger, og eventuelt anbefalinger, som er relevante for problemstillingene søker vi å bidra til 
utvikling i den reviderte enhet. 

I prosjekter kan vi benytte oss av kvalitative og kvantitative metoder26. Kvalitativ metode vektlegger 
forståelse og analyse av sammenhenger i en prosess hos den enkelte. De er viktige for å utvikle bedre 
forståelse av individer, i forhold til for eksempel motivasjon, følelser, holdninger og kognitive prosesser. 
Kvantitativ metode består av opptelling av fenomener eller kjennetegn ved en gruppe individer. Det 
brukes for å analysere et stort antall enheter, som for eksempel land, personer eller bedrifter. Kvalitative 
og kvantitative metoder er supplerende metoder som ikke kan erstatte hverandre. 

Eksempler på aktuelle metoder for innsamling og analyse av informasjon / fakta ved 
forvaltningsrevisjon: 

• Dokumentanalyse 
• Samtaler / intervju / gruppeintervju 
• Spørreundersøkelser 
• Statistiske analyser 
• Trendanalyser 
• Økonomiske analyser (som regnskapsanalyse) 
• Case 

 

25 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
26 Store norske leksikon – https://snl.no/kvalitativ_metode og https://snl.no/kvantitativ_metode 

https://snl.no/enhet
https://snl.no/kvantitativ_analyse
https://snl.no/kvalitativ_metode
https://snl.no/kvantitativ_metode
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• Scenarioanalyse 

Observasjon I denne revisjonen har vi benyttet følgende metode:  

Dokumentanalyse 

Dokumentanalyse består av å hente informasjon fra planer, rapporter, rutiner, vedtak, referater og 
lignende.  

Styrkene ved dokumentanalyse er at informasjonen er skriftlig, og i mange tilfeller har flere personer 
vært involvert i utarbeidelsen av den. Er dokumentasjonen utarbeidet av den reviderte kan den antas å 
ha stor grad av pålitelighet. Er dokumentasjonen utarbeidet av, eller på vegne av, noen med en 
saksinteresse, er det grunn til å være mer forsiktig i bruken av dem.  

Dokumentanalyse er ofte hensiktsmessig i forvaltningsrevisjon, siden det ofte finnes mange 
dokumenter med relevante data for våre undersøkelser. Svakheten er at dokumentanalyse i seg selv 
bare fanger opp det som er skriftlig dokumentert. For å motvirke dette vil dokumentanalyse ofte 
benyttes i kombinasjon med andre metoder. 

Samtaler / intervju / gruppeintervju 

Samtaler, intervju og/eller gruppeintervju egner seg godt til å undersøke åpne, beskrivende 
problemstillinger, og særlig der det er begrenset med skriftlig informasjon / dokumentasjon.  

Utfordringer er å vurdere om det i tilstrekkelig grad gir et helhetlig og «korrekt» bilde av virkeligheten. 
Utvalgets størrelse og hvordan man velger ut hvem som skal intervjues vil ha betydning for 
påliteligheten.  

Ved gjennomføring av intervjuer skal det føres referat fra samtalen, og de som er intervjuet skal i ettertid 
verifisere at referatet gir en riktig fremstilling av deres syn på et tema og/eller område.  

Spørreundersøkelse 

Bruk av spørreundersøkelse egner seg godt for å innhente informasjon om klart definerte 
problemstillinger med revisjonskriterier. Spørreundersøkelser er relativt lite ressurskrevende å 
gjennomføre ved hjelp av elektroniske verktøy, og kan potensielt gi en stor tilfangst av informasjon.  

Utfordringene er å få et tilstrekkelig antall svar (svarprosent), samt å vurdere om svarene er 
representative for målgruppen. Med andre ord om svarene gir et godt nok bilde av helheten og 
virkeligheten på området.  

Vi benytter verktøyet Questback27 til å gjennomføre spørreundersøkelser.  

 

27 www.questback.com/no/ 

http://www.questback.com/no/
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Vedlegg 4 – Utledning av revisjonskriterier 

Undersøkelsen har 1 problemstilling: 

• Etterlever kommunen kravene til kommunal beredskapsplikt? 

Ut fra denne problemstillingen og formålet har revisjonen utledet revisjonskriterier. Kriteriene er ikke 
nødvendigvis uttømmende for ethvert krav som stilles til alle sider av beredskapsarbeidet i 
kommunene. Kriteriene er oppstilt etter revisjonens vurdering av hva som er det sentrale, basert på en 
vurdering av virksomhetens egenart og regelverket den forvalter.  

Problemstillingene og de utledede revisjonskriteriene er omtalt samlet i kapittel 3. 

Kommunal beredskapsplikt 

• Etterlever kommunen kravene til kommunal beredskapsplikt? 

 

Utledede revisjonskriterier: 

• Kommunen skal utføre en ROS – risiko og sårbarhetsanalyse for kommunen  
o Kommunen skal oppdatere sin risiko- og sårbarhetsanalyse i samme takt som revisjoner 

av kommunedelplaner og endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.  
• Kommunen skal utarbeide en beredskapsplan for kommunen  

o Kommunen skal ha en plan for kommunens kriseledelse, interne varslingslister, 
ressursoversikter, evakueringsplaner og planer for varsling av og krisekommunikasjon 
med befolkningen  

• Kommunen skal oppdatere sin beredskapsplan minst en gang per år. 
• Kommunen skal oppdatere sitt planverk når evaluering etter øvelser eller uønskede hendelser 

gir grunnlag for det.  
• Kommunen skal samordne sitt beredskapsarbeid og sine beredskapsplaner med aktuelle 

aktører  
o Kommunen skal bidra til å etablere samarbeid med andre kommuner eller andre aktører 

som man finner hensiktsmessig for sitt geografiske område.  
• Kommunen skal gjennomføre øvelser med fokus på områder som fremkommer av sin ROS-

analyse.  
• Kommunen skal øve sin beredskapsplan minst hvert annet år. 
• Kommunen skal evaluere øvelser og uønskede hendelser.  

  



 

 
53 

Hol kommune   |   2022   |   Kommunal beredskapsplikt 

Viken kommunerevisjon IKS   |   vkrevisjon.no 

Kilder og begrunnelse:  

Som det fremgår av NOU 2019:13 «Når krisen inntreffer», er kommunen en viktig aktør i 
beredskapsarbeidet. De har ansvaret for å samordne den sivile beredskapen på lokalt nivå, og utgjør det 
lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen. Kommunen har en lovpålagt beredskapsplikt, og skal 
ha beredskap for sine tjenester og beslutningsprosesser. De får i tillegg ofte ansvar for å håndtere 
konsekvenser av hendelsene for befolkningen etter at politiet har avsluttet sitt redningsarbeid på 
skadested. For øvrig håndterer kommunen også uønskede hendelser uten at liv og helse er truet. 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) har 
til formål28 å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur ved bruk av ikke-militær 
makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede 
hendelser i fredstid. 

Loven pålegger blant annet kommunen noen plikter i forhold til å bidra til gjennomføring av 
Sivilforsvarets oppgaver og tiltak29. Herunder fremkommer blant annet plikten til å ivareta de 
kommunale beredskapsplikter. Loven definerer også kommunenes plikt til å utføre ROS – risiko- og 
sårbarhetsanalyse30 og beredskapsplan for kommunen31. Med hjemmel i denne loven er det utarbeidet 
en forskrift som utdyper den kommunale beredskapsplikten32. 

Formålet33 med forskriften er å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet, og at 
kommunen jobber systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i 
kommunen. Dette for å bidra til å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle 
verdier, som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor 
andre aktører. 

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen34 skal kartlegge, systematisere og vurdere 
sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og beskrive hvordan disse kan 
påvirke kommunen. Analysen skal som et minimum omfatte: 

a) eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen. 
b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen. 
c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre. 
d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur. 
e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og 

evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 
f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering. 

På bakgrunn av dette skal kommunen utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for 
oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. For å være forberedt på å håndtere 

 

28 LOV 2010-06-25 nr 45, Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven), § 1. Formål 
29 LOV 2010-06-25 nr 45, Sivilbeskyttelsesloven, § 12. Kommunens plikter 
30 LOV 2010-06-25 nr 45, Sivilbeskyttelsesloven, § 14. Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse 
31 LOV 2010-06-25 nr 45, Sivilbeskyttelsesloven, § 14. Kommunal beredskapsplikt – beredskapsplan for kommunen 
32 FOR-2011-08-22 nr 894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt 
33 FOR-2011-08-22 nr 894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt, § 1. Formål 
34 FOR-2011-08-22 nr 894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt, § 2. Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
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uønskede hendelser skal kommunen utarbeide en overordnet beredskapsplan35 med utgangspunkt i 
den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. Den overordnede planen skal samordne og integrere 
øvrige beredskapsplaner i kommunen, samt samordnes med andre relevante offentlige og private 
krise- og beredskapsplaner. Den skal som et minimum inneholde: 

a) en plan for kommunens kriseledelse som gir opplysninger om hvem som utgjør kommunens 
kriseledelse og deres ansvar, roller og fullmakter, herunder hvem som har fullmakt til å  
bestemme at kriseledelsen skal samles. 

b) en varslingsliste over aktører som har en rolle i kommunens krisehåndtering. Kommunen skal 
informere alle som står på varslingslisten om deres rolle i krisehåndteringen. 

c) En ressursoversikt som skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser kommunen selv har til 
rådighet og hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser. 
Kommunen bør på forhånd inngå avtaler med relevante aktører om bistand under kriser. 

d) evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen. 

e) plan for krisekommunikasjon med befolkningen, media og egne ansatte. 

For å bidra til en best mulig utnyttelse av de samlede ressursene som er til rådighet ved en krise, er det 
anbefalt at det etableres samarbeid mellom kommuner36 om lokale og regionale løsninger av 
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver. 

Oppdatering37 av risiko- og sårbarhetsanalysen skal følge samme takt som revisjoner av 
kommunedelplaner og endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. Beredskapsplanene skal til enhver tid 
være oppdatert. I praksis vil det bety at de må oppdateres minst en gang per år. Det skal fremgå hvem 
som er ansvarlig for å oppdatere planen og når den sist ble oppdatert. 

Forskriften setter krav til at kommunen øver38 sin beredskapsplan hvert annet år. Det er anbefalt å hente 
senarioer fra kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse, og at det der det er hensiktsmessig ut fra valgt 
senario og øvingsform øves sammen med andre kommuner og / eller relevante aktører. Etter øvelser 
eller uønskede hendelser skal kommunen evaluere sin krisehåndtering, og foreta nødvendige endringer 
i risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplaner dersom evalueringen gir grunnlag for det. 

Kommunen skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens 
krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. 

Forskriften pålegger fylkesmannen å føre tilsyn39 med kommunens arbeid og dokumentasjon på dette 
området, i tråd med reglene for statlig tilsyn med kommunen. 

 

35 FOR-2011-08-22 nr 894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt, § 4. Beredskapsplan 
36 FOR-2011-08-22 nr 894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt, § 5. Samarbeid mellom kommuner 
37 FOR-2011-08-22 nr 894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt, § 6. Oppdatering / revisjon 
38 FOR-2011-08-22 nr 894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt, § 7. Øvelser og opplæring og § 8. Evaluering … 
39 FOR-2011-08-22 nr 894, Forskrift om kommunal beredskapsplikt, § 10. Tilsyn, LOV 1992-09-25 nr 107, Lov om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven), Kapittel 10 A. Statlig tilsyn med kommunen eller fylkeskommunen og LOV 2018-06-22 nr 83, Lov om 
kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Kapittel 30. Statlig tilsyn. 
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I tillegg finnes det en rekke sektorlover som inneholder ulike beredskapshjemler40 for den enkelte 
sektor i tilfelle av kriser, katastrofer eller andre alvorlige situasjoner, så vel som særskilte 
sektorovergripende lover.  

For kommuner vil spesielt følgende av de beredskapshjemler som omtales i NOU’en være av de mest 
sentrale: 

• Helseberedskap 
o Kommunale (og regionale) helsetjenester41 
o Helseberedskapsloven42 
o Smittevern43 

• Sivilbeskyttelse44 
• Brannvesen45 
• Natur og miljø 

o Tiltak i alvorlige faresituasjoner etter vannressursloven46 
o Omfattende ulykker og akutt forurensning etter forurensningsloven47 

• Plan og bygg48 
• Offentlige anskaffelser49 

o Under EØS-terskelverdiene: uforutsette omstendigheter som gjør at en anskaffelse ikke 
kan utsettes 

o Over EØS-terskelverdiene: fritak fra krav om kunngjøring ved uforutsette 
omstendigheter 

o Over EØS-terskelverdiene: fritak fra krav om konkurranse ved særlig alvorlige hendelser 

For å bidra til kommunens arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser og beredskapsarbeidet for øvrig har 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap utarbeidet flere veiledere og hjelpeverktøy50. I dette 
arbeidet vil vi spesielt nevne veilederne til kommunal beredskapsplikt, helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse, krisekommunikasjon, øvelser, fylkesmannens tilsyn, samt rapporter fra DSB i serien – 
«Nasjonalt risikobilde» (NRB) og «Krisesenarioer».  

 

40 NOU 2019:13 «Når krisen inntreffer» 
41 LOV 2011-06-24 nr 30, Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 
42 LOV 2000-06-23 nr 56, Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 
43 LOV 1994-08-05 nr 55, Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 
44 LOV 2010-06-25 nr 45, Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) 
45 LOV 2002-06-14 nr 20, Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- 
og eksplosjonsvernloven) 
46 LOV 2000-11-24 nr 82, Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
47 LOV 1981-03-13 nr 6, Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
48 LOV 2008-06-27 nr 71, Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
49 LOV 2016-06-17 nr 73, Lov om offentlige anskaffelser. 
50 Se Referanser for oversikt over utvalgte publikasjoner fra DSB. 
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