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Saksutredning:
Sammendrag:
Follo distriktsrevisjon gjennomførte i perioden mai - juni 2016 en forvaltningsrevisjon
av Ås kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Formålet var å
undersøke om kommunen hadde et tilfredsstillende beredskapsarbeid i samsvar med
gjeldende lovverk. Forvaltningsrevisjonsrapporten datert 14.9.2016 kom med fem
anbefalinger til kommunens videre arbeid.
Fakta i saken:
På bakgrunn av de forhold som fremkom i rapporten (vedlegg), anbefalte Follo
distriktsrevisjon at Ås kommune skulle vurdere fem tiltak.
Status for de foreslåtte anbefalingene:
1. Stille krav til hvordan beredskapsarbeidet skal ivaretas i kommunen.
Samfunnssikkerhet og beredskap er de senere årene løftet frem som et viktig
satsningsområde for kommunen. Handlingsprogrammet 2018-2021, kapittel 4,
tydeliggjør dette under delmål 4.5:
Ås har god beredskap når det gjelder samfunnssikkerhet.
Kommunen vil:
 Styrke beredskapsarbeidet i egen organisasjon gjennom økt kunnskap,
systematisk forebyggingsarbeid og testing av beredskap og planverk
 Samarbeide med private og offentlige aktører for å kartlegge, forebygge og
begrense uønskede hendelser
 Kartlegge og forebygge uønskede konsekvenser som følge av bortfall av
strøm og vannforsyning
 Samarbeide med NMBU innenfor beredskapsområdet
Rådmannen følger opp delmål 4.5 gjennom ulike tiltak gjengitt i
handlingsprogrammet:
 80. Gjennomføre årlige øvelser på beredskapsområdet
 81. Revidere risiko- og sårbarhetsanalyse på enhetsnivå, og utarbeide
prioriterte tiltaksplaner
 82. Utarbeide beredskapsplan og definere tiltak for håndtering av vold og
kriser mot kommunale barnehager, skoler og andre større offentlige bygg
 83. Definere tiltak som motvirker isolering av etniske eller religiøse grupper i
befolkningen
 84. Informasjon om kommunens beredskapsarbeid oppdateres på
kommunens hjemmesider
 85. Arrangere et felles seminar med kommunens og NMBU sin kriseledelse
 86. Gjennomføre en beredskapsøvelse sammen med NMBU
 87. Samordne beredskapsplanverk mellom NMBU og kommunen på
kryssende områder
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2. Sørge for beredskapsplaner for etater og enheter oppdateres og utvikles
med bakgrunn i ROS-analysen og den overordnede beredskapsplanen.
Rådmannen har instruert alle enhetsledere om å følge opp arbeidet med ROSanalyser og beredskapsplaner i sine respektive enheter. Arbeidet vil fortløpende bli
fulgt opp i enhetslederforum.
3. Gi prioritet til de beredskapstiltak som skal gjennomføres og følge opp
status for gjennomføringen.
I forbindelse med ROS-analysen som ble gjennomført i 2015, ble det listet opp 44
forslag til sannsynlighetsreduserende eller konsekvensreduserende tiltak (vedlegg).
Alle tiltakene er vurdert, og nærmere halvparten av tiltakene er allerede gjennomført.
Flere av de resterende tiltakene er påbegynt. Tiltakslisten revideres årlig og aktuelle
tiltak spilles inn i forbindelse med handlingsprogrammet.
4. Vurdere om kapasiteten til å koordinere beredskapsarbeidet i kommunen bør
styrkes.
Funksjonen som beredskapskoordinator blir i dag ivaretatt av SLT-Koordinator.
Funksjonen antas å tilsvare en 20 % stilling. Beredskapskoordinator ivaretar
kontakten med fylkesmannen, samarbeid med politiet, samarbeid med NMBU, deltar
på relevante kurs og seminarer, og sørger for at overordnet beredskapsplan og ROSanalyse oppdateres og revideres. Det er i liten grad rom for mer oppfølging ut over
det som er listet over, men dette anses å være tilstrekkelig for at Ås kommune skal
følge lovens krav. Ressursen som er avsatt til beredskapsarbeidet vil vurderes i
forbindelse med rådmannens pågående gjennomgang av organisasjonen.
5. Foreta en kritisk gjennomgang av bruken av begrepene terror og krig i
kommunens planer, samt revurdere graderingen av helseberedskapsplanene.
Begrepene krig og terror er i all hovedsak tatt ut av kommunens planer. Det gjenstår
noe arbeid med beredskapsplan for helse og sosial, men denne planen er nå under
revidering. I forbindelse med revideringen skal det gjøres en ny vurdering av
graderingen på dokumentet.
Vurdering:
De tiltak som er igangsatt på bakgrunn av Distriktsrevisjonens anbefalinger vurderes
å være hensiktsmessige for å videreutvikle arbeidet med samfunnssikkerhet og
beredskap i Ås kommune. Beredskapsarbeidet i kommunen har de siste årene fått
høy prioritet, og det er lagt ned et betydelig arbeid for å styrke fokus på temaet. Både
ROS-analyse og overordnet beredskapsplan er av nyere dato, og det er innført gode
rutiner for revidering av planene. Også ut i den enkelte enhet er det blitt jobbet godt
med beredskap, og spesielt barnehager og skoler har kommet langt på området.
Ås kommune hadde høsten 2016 tilsyn fra fylkesmannen på samfunnssikkerhet og
beredskap. Tilsynsrapporten (vedlegg) fra fylkesmannen avdekket ingen avvik, og
det ble ikke stilt krav om videre oppfølging.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen utover det arbeidet som utføres i enhetene
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Konklusjon med begrunnelse:
De tiltak som er igangsatt, og det arbeidet som er gjort det siste året, vurderes å
være tilstrekkelig til å møte anbefalingene gitt av Distriktsrevisjonen. Ås kommune
jobber godt med samfunnssikkerhet og beredskap, både på overordnet nivå og ut i
den enkelte enhet.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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