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1. INNLEDNING 

1.1 Sammendrag 
Risikobilde 

Dette er første utgave av Helhetlig ROS-analysen for Overhalla kommune, og er gjennomført i regi av 

Beredskapsprosjektet i Midtre Namdal samkommune. ROS-analysene gir et oversiktsbilde over risiko 

og sårbarhet i kommunen, og er dokumentert i krisestøtteverktøyet DSB-CIM, se egen rapport fra 

CIM som vedlegg. I alt er 58 uønskede hendelser analysert for Overhalla sin del. Av disse er det 

definert 18 potensielle hendelser som vil gi større eller mindre konsekvenser for Overhalla kommune 

dersom de inntrer. 9 av disse 18 prioriteres omtalt spesielt fordi de opptrer enten med stor grad av 

sannsynlighet, og/eller har særlig alvorlige konsekvenser: 

- Brann i industribygg 

- Vegtrafikkulykker med mange skadde 

- Vegtrafikkulykke – transport av farlig gods 

- Luftfartsulykke 

- Bortfall av vannforsyning mer enn 1 døgn 

- Bortfall av strømforsyning i mer enn 12 timer 

- Forurenset drikkevann av ulike årsaker 

- Svært smittsomme dyresykdommer eks munn og klauvsyke/svinepest 

- Vold/terror/gisseltaking i barnehage, grunnskole, Olav Duun vgs 

Analysen er primært et verktøy for kommunens ledelse, og gir et grunnlag for oppfølging og 

prioriteringer på overordnet nivå. 

Oppfølgingsplan 

Kommunens oppfølging er konkretisert i oppfølgingsplanen som inneholder overordnede 

målsettinger, prioriteringer og tiltak for fireårsperioden 2014 – 2018. Planen er utarbeidet i henhold 

til forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

Viktige målsettinger med kommunens samfunnssikkerhetsarbeid er å styrke det forebyggende 

arbeidet, beredskapen og kommunens krisehåndteringsevne. 

1.2 Bakgrunn 
Ansvar for samfunnssikkerhet 

Kommunen har et grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor 

sitt geografiske område. I dette inngår å sikre robuste samfunnstjenester(kritiske 

samfunnsfunksjoner) som befolkningen er avhengig av. 

Lovkrav og grunnleggende prinsipper 

Kommunens ansvar følger delvis av lover og forskrifter og delvis av de fire grunnleggende 

prinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Norge: 



 Ansvarsprinsippet innebærer at den virksomheten som har det daglige ansvaret for et 

område, sektor eller tjeneste, også har ansvar for forebyggende tiltak, 

beredskapsforberedelser og deltakelse i krisehåndtering. 

 Likhetsprinsippet tilsier at det skal være størst mulig grad av likhet i organisering og 

oppgavefordeling i normalsituasjon som i krise. 

 Nærhetsprinsippet innebærer at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå. 

 Samvirkeprinsippet er uttrykk for samhandling mellom ulike beredskapsaktører som en 

viktig forutsetning for samfunnets samlede evne til å håndtere et bredt spekter av 

uønskede hendelser på en optimal måte. 

1.3 Lov- og forskriftskrav 
Sivilbeskyttelsesloven og forskrift om kommunal beredskapsplikt 

Lovens formål er å beskytte liv, helse, miljø og materielle verdier når bla uønskede hendelser skjer i 

fredstid. I dette perspektivet pålegger loven kommunene en ubetinget beredskapsplikt gjennom 

systematiske og helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser(ROS-analyser) og tilhørende 

beredskapsplaner basert på og med utgangspunkt i kommunens ROS-analyser. 

Formålet med forskriften er å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. 

Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhet på tvers av sektorer i 

kommunen med sikte på å redusere risiko for tap av liv og skade på helse, miljø og materielle verdier. 

Plikten gjelder kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som tjenesteleverandør 

og virksomhet og som pådriver overfor andre aktører. Kommunen skal som et minimum ha: 

En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse(ROS-analyse) 

 Plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet 

 En overordnet beredskapsplan, herunder plan for evakuering av befolkningen, og 

befolkningsvarsling. 

Plan- og bygningsloven 

Sektor- og særlover 

Helse og omsorg, vannforsyning, brann og flere. 

2.  PROSESS OG METODE 
 

Beredskapsprosjektet i MNS har bistått kommunene i arbeidet med viktige beredskapsfunksjoner, 

samordning, felles utfordringer og krav til kommunene innenfor beredskap og samfunnssikkerhet, 

herunder kartlagt status med hensyn til kompetanse-/behov, og rutiner for samordning i forhold til 

andre viktige aktører.  Videre gjennomført overordnet, sektorovergripende risiko- og 

sårbarhetsanalyser i samarbeid med beredskapskoordinatorene i kommunene gjennom etablerte og 

tverrfaglig sammensatte arbeidsgrupper for de ulike analysetemaene. Datamaterialet og resultatene 

er lagt inn i det elektroniske krisestøtteverktøyet DSB-CIM. 



Arbeidet med ROS-analysene i de 4 MNS-kommunene har vært gjennomført som en del av 

Beredskapsprosjektet. Bredt sammensatte arbeidsgrupper har ivaretatt det faglige innholdet, også 

med representasjon fra eksterne organisasjoner som politiet, NTE, NVE, Mattilsynet mfl. Navn på 

deltakerne i arbeidsgruppene er dokumentert i CIM. Analysearbeidet er utført i fellesskap for alle 4 

MNS-kommunene hvor man på forhånd gjennomførte lokale prosesser som definerte aktuelle 

uønskede hendelser(scenarier) som skulle analyseres. I etterkant er det gjennomført lokale prosesser 

for kvalitetssikring og lokal tilpasning etter behov. 

ROS-analysen skal bidra til å skape et overordnet, helhetlig og sektorovergripende risikobilde felles 

for de fire kommunene i MNS, og danne planleggingsgrunnlag for å ivareta sikkerhets- og 

beredskapsmessige hensyn som en integrert del av samfunns- og beredskapsplanleggingen.    

Data fra de ulike scenariene ligger som vedlegg til denne rapporten. 

2.1 Helhetlig ROS-analyse 
 Skal gi en grov oversikt over risiko og sårbarhet i kommunen(et lokalt risikobilde) 

 Skal være et verktøy for kommunens ledelse og et grunnlag for beslutninger om oppfølging 

av de risikoutfordringer som analysen avdekker 

2.2 Større uønskede hendelser 
Analysen har hovedfokus på større hendelser som har et omfang som gjør at kommunens 

kriseledelse blir involvert. Dette er krisehendelser som skiller seg vesentlig fra hendelser som 

rutinemessig håndteres til daglig uten behov for ekstraordinær innsats. 

2.3 Helhetlig 
Analysen er helhetlig i den forstand at kartleggingen omfatter hele virksomheten på tvers av alle 

sektor- og samfunnsområder. I tillegg er alle analysene gjennomført i CIM og aggregert opp til en 

samlet oversikt over kommunens totale risikobilde, og tilfredsstiller derved lovkravet om helhetlig 

ROS-analyse. 

Metodikk for fastsetting av analysetema og akseptkriterier for risiko, framgår av vedlegg fra CIM. 

3. OPPFØLGINGSPLAN 
 

Nedenfor følger ei oppsummering og vurdering av risikoutfordringer som framkommer i ROS-

analysen hvor hendelser med rød risikogruppe er prioritert omtalt. Hendelser med middels(gul) og 

lav(grønn) risiko vil ikke bli nærmere omtalt i denne rapporten. De hendelsene i rød gruppe med 

høyest faregrad i analysen, har høyest prioritet. 

3.1  Målsettinger 
Følgende mål foreslås satt for Overhalla kommunes arbeid med samfunnssikkerhet: 

Visjon 

 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar 

Overordnet mål 



 Kommunen skal gjennom forebyggende arbeid bidra til redusert fare for kriser og 

ulykker 

 Kommunen skal ha en beredskap som gjør den i stand til å ivareta sitt ansvar ved kriser 

og ulykker 

 Kommunen skal systematisk sørge for at alle som har eller er tiltenkt en rolle i 

kommunens krisehåndtering, har tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter til å utøve sitt 

ansvar på en slik måte at det ivaretar hensynet til innbyggernes sikkerhet og trygghet. 

3.2 Prioriteringer og tiltak 

Brann i industribygg 

Beskrivelse:  

I analysen er det ikke pekt på spesielle industribygg/-områder, men tatt utgangspunkt i en 

generell betraktning uavhengig hvor i kommunen det måtte inntreffe. En slik hendelse vil 

sannsynligvis medføre en svært krevende jobb for brann- og redningstjenesten, herunder alle 

nødetatene.  

Mulig giftig røyk over området vil kunne ramme befolkning, sykehjem, hjemmetjenesten. 

Beslutning om evakuering fattes av politiet. Medlemmene i innkvarterings- og tilflyttingsnemda i 

kommunen bistår med evakuering(jfr. beredskapsplan). 

Forslag til tiltak: 

 Utarbeide evakueringsplan for befolkningen i utsatte områder 

 Systemer for befolkningsvarsling 

 God kriseinformasjon 

 Øvelser 

Samferdselsulykker med mange skadde og farlig gods 

Beskrivelse:  

Analysen viser at man i stor grad uansett tiltak i denne typen hendelser, vil sitte igjen med en 

betydelig restrisiko som i stor grad må håndteres av kommunen i nær samhandling med andre 

aktører, herunder nødetatene. Når det gjelder vegtrafikkulykker, har kommunen vedtatt 

trafikksikkerhetsplan for 2013-2016, med tiltak for å redusere fare/risiko for at store ulykker skal 

skje. 

Forslag til tiltak: 

Etablere en tilpasset og oppdatert beredskapsplan for håndtering av slike uønskede hendelser, 

og som er kjent for aktuelle aktører og som regelmessig øves. Analysen foreslår også en rekke 

andre tiltak som i stor grad kommunen selv ikke rår over, men kan utgjøre en aktiv pådriver på 

beslutninger av.  

Bortfall av kritisk infrastruktur 

Beskrivelse: 

Av ikke akseptable hendelser i denne analyse, er spesielt brudd i vannforsyning og strømbortfall 

over lengre tid>12 timer, ikke akseptabelt. For vannforsyning eksisterer oppdaterte planer for 

håndtering av behov for vannberedskap, og framstår derfor som ikke så kritisk som brudd i 

kraftforsyning. Brudd i kraftforsyning over lengre tid framstår som særlig kritisk spesielt for 

hjemmeboende pleietrengende og for sykeheimen. 

Forslag til tiltak: 



Etablere beredskapsplaner, herunder for evakuering, og øvelser. Videre må nødstrømanlegg 

moderniseres, og bygningsmasse tilpasses for mottak av nødstrøm. Det bør utarbeides rutiner 

for oppfølging og håndtering av ekstremvarsler som kommunen mottar fra FM. For 

hjemmeboende bør det foreligge planer for evakuering, ev ved hjelp av pårørende. 

Sykdom pga forurenset drikkevann 

Beskrivelse:  

Forurenset drikkevann i offentlige vannverk av ulike årsaker, herunder sabotasje. 

Forslag til tiltak: 

Analysen har beskrevet flere mulig tiltak av forebyggende karakter, disse er i stor grad ivaretatt. 

Det vil likevel eksistere en viss restrisiko, og her foreslås etablering av beredskapsplan særlig 

knyttet til eldre og svake/syke på sykeheim og i hjemmebasert omsorg hvor kommunen har 

direkte omsorgsansvar. 

Svært smittsom dyresykdom 

Beskrivelse:  

Eksempelsykdom er svinepest og munn- og klauvsyke. Denne typen utbrudd vil ha store 

konsekvenser for lokalsamfunnet, særlig i tilknytning til klausulering av større eller mindre 

områder med totale ferdselsforbud. Mattilsynet vil ha et definert ansvar, og har 

beredskapsplaner for slike tilfeller. Kommunen vil få ansvar for gjennomføring av enkelttiltak i 

håndteringen i tillegg til da samfunnsmessige og individuelle konsekvenser som vil kreve 

oppfølging. 

Vold/terror/gisseltaking 

Beskrivelse: 

Analysegruppa har tatt utgangspunkt i alle typer uønskede hendelser av et visst omfang så som 

terror, gisselsituasjoner, trusler/vold i barnehager og skoleelever i Overhalla. Denne analysen 

står igjen med en uakseptabel risiko, og krever håndtering av restrisiko gjennom etablering av 

en gjennomarbeidet beredskapsplan i nært samarbeid med politiet.  

Forslag til tiltak: 

Etablere beredskapsplan for alle barnehager og grunnskoler i Overhalla, gjøre denne kjent og 

øve beredskapsplan på alle ledd. 


