
Takk for at du vil delta i undersøkelsen. 

 

 Du kommer i gang ved å trykke "Neste". Du kan bevege deg frem og tilbake i spørreskjemaet uten at 

svarene forsvinner. Hvis du blir avbrutt i løpet av besvarelsen, kan du fortsette senere ved å gå inn på 

den samme lenken i e-posten. 

 

Undersøkelsen skal besvares elektronisk. Hvis du ønsker å skrive ut spørreskjemaet på forhånd, kan 

du trykke på skriverikonet under. Du kan også skrive ut besvarelsen når du har gjennomført 

undersøkelsen. Det er flere åpne kommentarfelt underveis med mulighet til å kommentere eller 

utdype svarene nærmere. 

 

Hovedtemaet er kommunens oppfølging av krav til kommunal beredskapsplikt. Det er 20 år siden 

første kommuneundersøkelse og et par av spørsmålene ser på utviklingen av 

samfunnssikkerhetsarbeidet i denne perioden. I tillegg er det noen spørsmål om pandemi, naturfare 

og egenberedskap. 

 

Hvis du har begrenset kjennskap til ett eller flere av spørsmålene, så ta med/send skjemaet til en 

kollega. 
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Status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene 

 

Fra 2010 har kommunene hatt en lovpålagt kommunal beredskapsplikt. Etterlevelse av lov og 

forskrift er hovedtema for kommuneundersøkelsen. 

 

Helhetlig ROS - §14 i Lov om kommunal beredskapsplikt 

 

Kommunene skal kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere 

sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. 

Resultatet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

  

 

Har kommunen gjennomført helhetlig ROS? I så fall, når ble den siste 

gjennomført? 



(1)     2022 

(2)     2021 

(3)     2020 

(4)     2019 

(5)     2018 

(6)     2017 eller tidligere 

(7)     Ikke gjennomført 

(8)     Gjennomført, men usikker hvilket år 

(9)     Ikke sikker 

 

Minimumskrav til den helhetlige ROS-analysen - §2 i forskrift om kommunal beredskapsplikt 

 

Kommunene skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, 

systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og 

hvordan disse kan påvirke kommunen. 

 

  

 

Er følgende forhold vurdert i kommunens helhetlige ROS (minimumskrav)? 

 Ja Delvis Nei Ikke sikker 

Risiko og sårbarhet utenfor 

kommunens geografiske 

område som kan ha betydning 

for kommunen 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     

Særlige utfordringer for 

kritiske samfunnsfunksjoner* 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     

Fremtidig risiko og sårbarhet 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     

 

*funksjoner som er nødvendige for å ivareta befolkningens og samfunnets grunnleggende behov. 

 



Har kommunen i sin helhetlige ROS vurdert egen evne til å opprettholde 

følgende funksjoner ved uønskede hendelser? 

 Ja Delvis Nei Ikke sikker 

Kriseledelse 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     

Helse- og omsorgstjenester 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     

Brann- og redningstjenester 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     

Vann og avløp 

 

(1)     (2)     (3)     (4)     

 

Hvis du har kommentarer eller utdyping til temaet helhetlig ROS kan du 

skrive det her: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Jubileum for DSBs kommuneundersøkelse  

 

I år er det 20 år siden DSB (den gangen Direktoratet for sivilt beredskap) gjorde sin første 

kommuneundersøkelse. 

  

 

 

I forbindelse med jubileet til kommuneundersøkelsen ønsker vi å stille noen av spørsmålene fra 

2002-undersøkelsen. Spørsmålene er så langt som mulig de samme som i 2002, men er tilpasset 

dagens regelverk. 

 

  

 



Jubileumsspørsmål 1: 

 

Har kommunen iverksatt tiltak eller oppnådd resultater på bakgrunn av 

arbeidet med helhetlig ROS, i så fall hvilke? (sett evt. flere kryss) 

(1)    ❑ Avdekket aktuelle hendelser som kan inntreffe 

(2)    ❑ Økt krisebevissthet i organisasjonen 

(3)    ❑ Klarere ansvars- og oppgavefordeling internt eller eksternt (i overordnet beredskapsplan) 

(4)    ❑ Styrket informasjonsberedskap 

(5)    ❑ Forbedringer i kommuneplan eller planprosesser 

(6)    ❑ Gjennomført tiltak knyttet til arealer 

(7)    ❑ Gjennomført tiltak knyttet til infrastruktur 

(8)    ❑ Gjennomført tiltak knyttet til tjenesteområder 

(9)    ❑ Grunnlag for gjennomførte eller planlagte øvelser  

(10)    ❑ Bedre samarbeid med aktører utenfor kommunens virksomhet  

(11)    ❑ Andre tiltak eller resultater  _____ 

(12)    ❑ Nei, ingen spesielle tiltak eller resultater 

(13)    ❑ Ikke sikker 

 

Jubileumsspørsmål 2: 

 

Hvordan vurderer du alt i alt nytten av kommunens arbeid med helhetlig 

ROS? Er den…. 

(1)     Svært stor 

(2)     Ganske stor 

(3)     Hverken liten eller stor 

(4)     Ganske liten 

(5)     Svært liten 

(6)     Ikke sikker 

 

Hvis du har noen kommentarer om utviklingen av 

samfunnssikkerhetsarbeidet i løpet av de siste to tiårene – spesielt i egen 



kommune (helhetlig ROS, øvelser og overordnet beredskapsplan), kan du 

skrive om det her: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Krav om helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid - §3 i forskrift om kommunal 

beredskapsplikt 

 

Kravet handler om at kommunen skal utarbeide langsiktige mål og ha en plan for oppfølging av 

samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. 

 

Langsiktige mål skal utarbeides på bakgrunn av helhetlig ROS og bør gjenspeile hvordan kommunen 

vil arbeide for å styrke samfunnssikkerheten. De langsiktige målene bør være forankret og godt kjent 

i kommunen. 

  

 

Har kommunen utarbeidet mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og 

beredskap? 

(1)     Ja 

(2)     Nei 

(3)     Ikke sikker 

 

Plan for oppfølging skal utarbeides på bakgrunn av helhetlig ROS. Planen skal fungere som bindeledd 

mellom helhetlig ROS og kommunens øvrige planer og være navet i det systematiske 

samfunnssikkerhetsarbeidet. Planen bør inneholde langsiktige mål, strategier og prioriterte tiltak 

innen forebygging, beredskap og krisehåndtering. 

 

  

 

Har kommunen utarbeidet plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og 

beredskapsarbeidet? 

(1)     Ja 

(2)     Nei 

(3)     Ikke sikker 



 

Er kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap integrert i en 

eller flere av følgende planer etter plan- og bygningsloven? Flere svar mulig. 

(1)    ❑ Kommunal planstrategi 

(2)    ❑ Kommuneplanen 

(3)    ❑ Kommuneplanens handlingsdel 

(4)    ❑ Kommunedelplan/temaplan for samfunnssikkerhet og beredskap 

(5)    ❑ Kommunens økonomiplan 

(6)    ❑ Andre planer/andre styringsdokumenter 

(7)    ❑ Ingen av disse 

(8)    ❑ Ikke sikker 

 

Hvis du har kommentarer eller utdyping til temaet helhetlig og systematisk 

samfunnssikkerhetsarbeid kan du skrive det her: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Overordnet beredskapsplan - §15 i Lov om kommunal beredskapsplikt 

 

Overordnet beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner som den enkelte 

kommune har ansvar for. I tillegg skal den være samordnet med andre aktører. Overordnet 

beredskapsplan skal være oppdatert og som et minimum revideres en gang pr. år.  

 

  

 

Har kommunen utarbeidet en overordnet beredskapsplan? 

(1)     Ja 

(2)     Nei 

(3)     Ikke sikker 

 



Når ble gjeldende overordnet beredskapsplan sist revidert? Kryss av for når 

planen er utarbeidet hvis den ikke er revidert. 

(1)     2022 

(2)     2021 

(3)     2020 eller tidligere 

(4)     Ikke sikker 

 

Er kommunens overordnede beredskapsplan utarbeidet med utgangspunkt i 

helhetlig ROS? 

(1)     Ja 

(2)     Delvis 

(3)     Nei 

(4)     Ikke sikker 

 

Inneholder overordnet beredskapsplan følgende: 

 Ja Nei Ikke sikker 

Plan for kommunens kriseledelse 

 

(1)     (2)     (3)     

Varslingsliste for aktører i 

kommunens krisehåndtering 

 

(1)     (2)     (3)     

Oversikt over interne og eksterne 

ressurser 

 

(1)     (2)     (3)     

Evakueringsplan 

 

(1)     (2)     (3)     

Plan for krisekommunikasjon 

 

(1)     (2)     (3)     

 



Hvis du har kommentarer eller utdyping til temaet overordnet 

beredskapsplan kan du skrive det her: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

I hvilken grad var kommunens overordnede beredskapsplan egnet til å 

håndtere koronasituasjonen? 

(1)     Svært godt egnet 

(2)     Godt egnet 

(3)     Lite egnet 

(4)     Ikke egnet i det hele tatt 

(5)     Ikke sikker 

 

Er det identifisert behov for å gjøre endringer i overordnet beredskapsplan 

som følge av pandemien? 

(1)     Ja 

(2)     Nei 

(3)     Ikke sikker 

 

Hvis du har utfyllende kommentarer til behovet for endringer i overordnet 

beredskapsplan kan du skrive her: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

I overordnet beredskapsplan, er kommunens utøvende 

helseledelse/kommunelegefunksjon beskrevet som en del av kommunens 

kriseledelse? 



(1)     Ja 

(2)     Nei 

(3)     Ikke sikker 

 

Hvis du har kommentarer eller utdyping til temaet overordnet 

beredskapsplan og pandemihåndteringen kan du skrive det her: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Øvelser - §7 i forskrift om kommunal beredskapsplikt 

 

Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra 

kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen skal øve sammen med andre 

kommuner og relevante aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig. 

Hendelser er ikke å anse som øvelser. 

 

  

 

Har kommunen øvd egen beredskapsorganisasjon i henhold til krav i forskrift 

om kommunal beredskapsplikt? I så fall, hvilket år ble det sist øvd? 

(1)     2021 

(2)     2020 

(3)     2019 eller tidligere 

(4)     Har øvd, men ikke sikker på hvilket år 

(5)     Har ikke øvd 

(6)     Ikke sikker 

 

Hvis du har kommentarer eller utdyping til temaet øvelser kan du skrive her: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 



________________________________________ 

________________________________________ 

 

Forankring 

 

Forankring av helhetlig ROS i kommunestyret er et krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

Forankring av plan for oppfølging og overordnet beredskapsplan er ikke et forskriftskrav. Det er 

likevel fornuftig å legge til rette for at kommunens ledelse tar stilling til alle disse elementene i 

samfunnssikkerhetsarbeidet. Det er opp til kommunen selv når, hvordan og hvor ofte 

kommunestyret blir involvert. 

 

Er helhetlig ROS forankret i kommunestyret? 

(1)     Ja 

(2)     Nei 

(3)     Ikke sikker 

 

Er plan for oppfølging forankret i kommunestyret? 

(1)     Ja 

(2)     Nei 

(3)     Ikke sikker 

 

Er overordnet beredskapsplan forankret i kommunestyret? 

(1)     Ja 

(2)     Nei 

(3)     Ikke sikker 

 

Hvis du har kommentarer eller utdyping til temaet forankring kan du skrive 

det her: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 



Kommunalt beredskapsråd 

 

Kommunen skal legge til rette for et samfunnssikkerhetsarbeid som ivaretar samarbeid og 

samordning med interne og eksterne aktører. For å samle samfunnssikkerhetsaktører i kommunen 

anbefaler DSB blant annet at det etableres kommunale beredskapsråd.  

 

Har kommunen etablert beredskapsråd? 

(1)     Ja 

(2)     Nei 

(3)     Ikke sikker 

 

Har kommunalt beredskapsråd vært involvert i følgende arbeidsprosesser? 

Flere svar mulig. 

(1)    ❑ Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 

(2)    ❑ Overordnet beredskapsplan 

(3)    ❑ Øvelser 

(4)    ❑ Krisehåndtering 

(5)    ❑ Tiltak som skal behandles etter plan- og bygningsloven, beskriv:  _____ 

(6)    ❑ Annet, beskriv:   _____ 

 

Hvis du har kommentarer eller utdyping til temaet kommunalt beredskapsråd 

kan du skrive det her: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Særtemaer i Kommuneundersøkelsen 2022 

 

Naturhendelser 

Ekstremvær og naturhendelser utfordrer samfunnet på stadig nye måter. Alvorlige naturhendelser 

kan gi store konsekvenser for liv, helse og kritiske samfunnsfunksjoner. For å kunne forebygge mot 

naturfarer er det viktig å lære av hva som har skjedd og være bevisst på hva som kan skje av 

naturhendelser i kommunen. 

  



 

Har kommunen vært utsatt for alvorlige naturhendelser de siste to år? I så 

fall, hvilke typer? Flere svar mulig. 

(1)    ❑ Flom 

(2)    ❑ Skred 

(3)    ❑ Overvann/vann på avveie 

(4)    ❑ Sterk vind 

(5)    ❑ Stormflo 

(6)    ❑ Skog-/utmarksbrann 

(7)    ❑ Langvarig tørke 

(8)    ❑ Annen alvorlig naturhendelse, beskriv:   _____ 

(9)    ❑ Ingen alvorlige naturhendelser siste to år 

(10)    ❑ Ikke sikker 

 

I hvilken grad blir risiko og sårbarhet for alvorlige naturhendelser tatt hensyn 

til i kommunal planlegging (plan- og bygningsloven)? 

(1)     I stor grad 

(2)     I noen grad 

(3)     I liten grad 

(4)     Ikke i det hele tatt 

(5)     Ikke sikker 

 

I hvilken grad blir økt risiko og sårbarhet som følge av klimaendringer tatt 

hensyn til i kommunal planlegging (plan- og bygningsloven)? 

(1)     I stor grad 

(2)     I noen grad 

(3)     I liten grad 

(4)     Ikke i det hele tatt 

(5)     Ikke sikker 

 



I arbeidet med helhetlig ROS, hvor enkelt eller vanskelig er det å finne fram til 

informasjon om naturfare og naturhendelser i kommunen? 

(1)     Svært vanskelig 

(2)     Vanskelig 

(3)     Hverken eller 

(4)     Enkelt 

(5)     Svært enkelt 

(6)     Ikke sikker 

 

Egenberedskap 

 

DSB inviterte alle kommuner til å være med på Egenberedskapsuka 2021, som ble gjennomført i uke 

44. 

 

 

Kjenner du til Egenberedskapsuka 2021? 

(1)     Ja, og vi har gjennomført aktiviteter i forbindelse med den 

(2)     Ja, men vi har ikke vært med på den 

(3)     Nei, har ikke hørt om den 

 

Hvilke aktiviteter har kommunen gjennomført eller deltatt på i forbindelse 

med Egenberedskapsuka 2021? Flere svar mulig. 

(1)    ❑ Hatt informasjonsstand 

(2)    ❑ Laget utstilling 

(3)    ❑ Delt informasjon i egen organisasjon 

(4)    ❑ Publisert sak på kommunens nettsider  

(5)    ❑ Laget eller delt innhold på kommunenes sosiale medier 

(6)    ❑ Holdt presentasjoner 

(7)    ❑ Fått lokale medier til å lage sak om egenberedskap 

(8)    ❑ Andre tiltak, spesifiser:  _____ 

 

DSB planlegger å gjennomføre en egenberedskapsuke også i 2022. 

 



Har du innspill til hvordan DSB best mulig kan tilrettelegge for at din 

kommune kan være med og gjennomføre aktiviteter? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Hvis du har noen avsluttende kommentarer til undersøkelsen kan du skrive 

det her: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Takk for din tilbakemelding. Dine svar er nå registrert og din besvarelse er fullført når 

du klikker "Avslutt". 

 

Du blir videresendt til DSBs hjemmeside når du klikker "Avslutt". 

Du kan skrive ut din besvarelse ved å klikke på skriverikonet nedenfor.   

 

Med vennlig hilsen 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
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