
 

Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid (§ 3) 
 

Alle paragrafhenvisninger i dokumentet er til forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

 

Kommunens helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeid skal dokumenteres (§ 9). 

Dette bør gjøres i kommunens plan for oppfølging. Denne vil være et sentralt dokument, og 

navet i arbeidet med samfunnssikkerhet- og beredskap. Det skal være et levende dokument som 

kommunen arbeider med gjennom året, for å sikre at kommunen jobber helhetlig og systematisk 

med samfunnssikkerhet og beredskap. 

 

Kommunen skal fastsette mål og plan for oppfølging av samfunnssikkerhetsarbeidet på 

bakgrunn av kommunens helhetlige ROS-analyse. Oppfølgingsplanen skal bidra til at kommunen 

etablerer et system og rutiner som sikrer at de lovpålagte oppgavene blir ivaretatt. Dersom 

kommunen har en annen måte å dokumentere helhetlig og systematisk 

samfunnssikkerhetsarbeid på, kan dette også være akseptabelt.  

 

En plan for oppfølging bør inneholde: 

• Langsiktige mål, strategier og prioriteringer 

• Krav til rutinemessig oppdatering og vedlikehold 

• Rutiner for regelmessige aktiviteter ved bruk av for eksempel et årshjul 

• Ansvarsforhold og tidsfrister 

• Øvelsesplan 

• Rutiner for hvordan evalueringer håndteres 

• Rutiner for oppdatering av planverk og ROS-analyser 

• Rutiner for møter (kriseledelse, beredskapsråd mm.) 

o Samfunnssikkerhet og beredskap i kommunens ledelse, kommunestyret mm. 

• Rutiner for rapportering internt og eksternt 

• Prioriterte oppfølgingstiltak som er avdekket i helhetlig ROS-analyse og etter evaluering 

av uønskede hendelser og øvelser 

• Oppfølging av funn avdekket under tilsyn 

• System for opplæring av nytilsatte og nye i kommunens kriseledelse 

• Et system som sikrer dokumentasjon av utførte og ikke utførte tiltak, arbeidsoppgaver 

mm., gjerne gjennom årsrapport eller internkontrollsystemet. 

Prioriterte tiltak som styrker samfunnssikkerhet både når det gjelder forebygging, beredskap og 

krisehåndtering bør inngå i plan for oppfølging. Tiltakene bør støtte opp under kommunens 

samordningsrolle, rolle som lokal fagmyndighet og rolle som pådriver. Tiltak som sikrer 

systematikk i arbeidet, både når det gjelder revisjoner, oppdateringer og oppfølging av funn fra 

tilsyn og evalueringer etter øvelser og hendelser bør også inngå.  

Systematisk arbeid og gode interne kvalitetssikringsrutiner sikrer at kommunens 

samfunnssikkerhetsarbeid er oppdatert og utvikles i tråd med kommunens utfordringer.  

Det stilles krav til oppfølging (§§ 3, 4 og 7), samt oppdatering og utvikling (§ 6) av helhetlig ROS. 

Resultatene av vurderingene i helhetlig ROS og tiltak som er identifisert følges opp i plan for 



 
oppfølging. Funn fra tilsyn, evalueringer etter øvelser og uønskede hendelser skal følges opp med 

nødvendige endringer i helhetlig ROS (§ 8), og i oppfølgingsplanen. 

Plan for oppfølging skal følge de kravene som er gitt om oppdatering, revisjon og nødvendige 

endringer for helhetlig ROS (§§ 6 og 8). Det vil si minimum hvert 4. år. En oppdatert helhetlig ROS 

fører også til revisjon av langsiktige mål og plan for oppfølging av samfunnssikkerhetsarbeidet. Vi 

anbefaler at plan for oppfølging oppdateres årlig, da dette kan være til hjelp for kommunene 

med tanke på å dokumentere skriftlig helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid (§§ 3 

og 9*).  

Kommunen må kunne dokumentere hvordan helhetlig ROS, plan for oppfølging, overordnet 

beredskapsplan, øvelser, system for opplæring og evalueringer er fulgt opp, oppdatert og 

videreutviklet.  

Det er viktig at kommunen kan dokumentere det helhetlige og systematiske 

samfunnssikkerhetsarbeidet, og hva som faktisk er gjort, gjennom kontrollerende 

dokumentasjon. Det må komme frem av dokumentene at de er revidert, hvem som har revidert og 

når de er revidert.  

 

Veiledning til samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunen: 

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) 

Forskrift om kommunal beredskapsplikt 

Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt 

Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen 

Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-06-25-45
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-08-22-894
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder_til_forskrift_om_kommunal_beredskapsplikt.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder-til-helhetlig-risiko-og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen.pdf
https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veiledning_for_fylkesmannens_tilsyn_med_kommunal_beredskapsplikt.pdf

