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PLANPROGRAM FOR REGIONAL PLAN FOR SAMFUNNSSIKKERHET - HØRINGSUTTALELSE 
FRA GAUSDAL KOMMUNE  

 
 

Regional plan for samfunnssikkerhet bør bli et viktig og godt verktøy for kommunene når helhetlig 
ROS og kommunale beredskapsplaner skal lages. 

Fra veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt: 

Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre (§ 2 c) Helhetlig ROS skal 
omfatte en vurdering av hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer påvirker hverandre. Det 
bør legges vekt på:  

1. Hvordan uønskede hendelser påvirker kritiske samfunnsfunksjoner (for eksempel hvordan 
flom kan påvirke fremkommelighet på veinettet).  

2. Forholdet mellom uønskede hendelser og eventuelle følgehendelser (for eksempel sterk 
vind som fører til strømbrudd).  

3. Hvordan svikt i en eller flere kritiske samfunnsfunksjoner påvirker andre kritiske 
samfunnsfunksjoner (for eksempel strømbrudd som gir konsekvenser for vann- og 
avløpstjenester). 

Fra veileder til fylkes-ROS, pkt. 7.1: 

«I en sårbarhetsanalyse tar vi utgangspunkt i hvilke avhengigheter en gitt funksjon har. 
Eksempelvis vil en analyse av sårbarheten i elektronisk kommunikasjon blant annet se på 
avhengigheten av strømforsyning, avhengigheten av transmisjon og avhengigheten av ulike 
IT-systemer som er nødvendige for at nettet skal fungere. Her gjøres også en vurdering av 
graden av redundans i de systemene funksjonen er avhengig av.» 



   

Ved revidering av Regional plan for samfunnssikkerhet ber vi om at det i Fylkes-ROS synliggjøres 
hvordan flere kritiske samfunnsfunksjoner er gjensidig avhengig av hverandre, og matrise for 
risikobildet ved sammenfallende hendelser. 

Vi ønsker også at det gis eksempler på en god måte å analysere og framstille dette på i 
kommunelat beredskapsarbeid. Dette vil være til god hjelp for kommunene i arbeidet med 
helhetlig ROS. 

Videre ber vi om at samvirke mellom offentlig beredskap og frivillige organisasjoner behandles mer 
inngående, og at det på regionalt nivå gis føringer/eksempler på forventninger til og organisering 
av slikt samarbeid. 

Innen beredskapsarbeidet er det avklarte roller mellom staten og kommunene. Vi anmoder om at 
fylkeskommunen – fylkestinget – i planprogrammet og i planen ikke vedtar ting som det er 
forventet at kommunene skal følge opp. Det rokker ved arbeidsfordelingen, ansvarsprinsippet og 
lokaldemokratiet. Vi er opptatt av at fylkeskommunen tar sin rolle- som ansvarlig for mange 
viktige tjenester, og ellers utvikler samarbeidet med kommunene med fokus på 
tema/utredninger/tiltak vi kan utvikle sammen. 
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