Justis- og beredskapsdepartementet
Fylkesmannen har en viktig rolle for å ivareta samfunnssikkerhet og rettssikkerheten til det
enkelte individ i samfunnet. På Justis- og beredskapsdepartementets område gjelder
rettssikkerhetshensynet på området siviladministrasjon og borgerrettigheter. Fylkesmannen
skal bidra til å gjennomføre og iverksette nasjonal politikk innen samfunnssikkerhet og
beredskap.
Siviladministrasjon og borgerrettigheter: Fylkesmannen skal ivareta administrative oppgaver
tilknyttet bl.a. forliksrådene, tilsynsrådene i fengslene og kommunale politivedtekter. Videre
skal Fylkesmannen treffe vedtak i førsteinstans hva gjelder fri rettshjelp og tomtefeste,
behandle klager på vedtak etter gjeldende vergemålslov, hundeloven og navneloven, i tillegg
til at Fylkesmannen skal føre tilsyn med overformynderne og forliksrådene. Fylkesmannen
har også generelle veiledningsoppgaver overfor kommunene på departementets fagområder.
Fra 1. juli 2013 trer ny vergemålslov i kraft. Loven etablerer Fylkesmannen som ny
vergemålsmyndighet i første instans. Fylkesmannens primære ansvar vil være å treffe de
vedtakene som er nødvendige i vergemålssaken, oppnevne verger, ivareta en trygg forvaltning
av finansielle eiendeler og påse at personens rettssikkerhet blir ivaretatt. En god oppfølging av
vergene gjennom opplæring, veiledning og bistand vil også være en helt sentral del av
Fylkesmannens virksomhet som ny førstelinjetjeneste på vergemålsområdet
Samfunnssikkerhet og beredskap: Samfunnssikkerhetsarbeidet skal forebygge de farer som
individ og samfunn står overfor i form av ulykker, kriser eller katastrofer samt sikre en god
håndtering i tilfelle slike hendelser skulle inntreffe. Målsettingen er at hendelser og kriser skal
håndteres raskt og effektivt ved bruk av samfunnets nasjonale ressurser, klare strukturer og
ansvarsforhold, og tilstrekkelig kompetanse på alle nivå.
Kgl.res. 18. april 2008 - Instruks for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet til
Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard gir oppgaver og ansvar innen samfunnssikkerhet
og beredskap. Departementet vil presisere noen av føringene gitt i instruksen:











Fylkesmannen skal samordne samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i fylket og ivareta
en rolle som pådriver og veileder i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.
Fylkesmannen skal ta initiativ til og legge til rette for å få utført beredskapsplanlegging,
herunder legge til rette for at embetet kan utføre pålagte oppgaver innen samfunnssikkerhet
og beredskap.
Fylkesmannen har ansvar for å samordne, holde oversikt over og informere om
samfunnssikkerhet og beredskap i fylket.
Fylkesmannen skal ha oversikt over risiko- og sårbarhet i fylket.
I den forbindelse kan Fylkesmannen innhente nødvendige opplysninger fra alle statlige,
fylkeskommunale og kommunale myndigheter i fylket.
Fylkesmannen bør også anmode om nødvendig informasjon fra øvrige aktuelle virksomheter.
Fylkesmannen skal føre tilsyn med hjemmel i gjeldende lov- og forskriftsverk og gi råd,
veilede og være pådriver for målrettet og systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap i fylket.
Fylkesmannen skal påse at fylkeskommunen og kommunene ivaretar samfunnssikkerhet og
beredskap i sin samfunnsplanlegging, for eksempel ved risiko- og sårbarhetsvurderinger.



Fylkesmannen skal utnevne et fylkesberedskapsråd som skal bidra til å holde oversikt over
sikkerhets- og beredskapsarbeidet i fylket.

Under fylkesmannens oppgaver med å planlegge, koordinere og iverksette oppgaver innen
samfunnssikkerhet og beredskap overfor kommunene, så vises det spesielt til lov om
kommunal beredskapsplikt.
Som en oppfølging av 22. juli- kommisjonens rapport ønsker Justis- og
beredskapsdepartementet (JD) at Fylkesmennene arbeider med ledelse, holdninger og kultur
for å styrke egen evne til risikoerkjennelse og gjennomføringsevne på
samfunnssikkerhetsområdet, samt egen evne til å følge opp det som er besluttet av planer og
tiltak. Som regional samordningsmyndighet innen samfunnssikkerhet er det viktig at
Fylkesmannen setter disse temaene på dagsorden i møte med regionale og lokale aktører.
For 2013 skal Fylkesmannen prioritere veilednings- og tilsynsoppgaver i henhold til lov om
kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven)
og forskrift om kommunal beredskapsplikt med spesiell vekt på helhetlig ROS.
Ved uønskede hendelser skal Fylkesmannen utøve samordning horisontalt og vertikalt ved
raskt å etablere gjensidig kontakt mellom berørte aktører for samarbeid, informasjon og
rapportering. Fylkesmennene skal samordne rapporteringen og videreformidle dette til DSB.
Gitt Fylkesmannens rolle i krisesituasjoner er det viktig at Fylkesmannen vurderer sårbarhet i
egen kriseorganisasjon og planlegger for kontinuitet i leveranser uansett påkjenning.
Fylkesmannen skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning og bidra til
implementering av funn fra evalueringen.
Fylkesmannen skal bistå DSB, Helsedirektoratet og Direktoratet for nødkommunikasjon med
innføring av Nødnett i kommunene.
Fylkesmannen må være forberedt på at DSB i annet halvår av 2013 kan be om
styringsdialogmøte.
Rapportering på resultatkravene for 2013 vil i stor grad bli ivaretatt i rapportering til FAD.
Fylkesmannen må være forberedt på at DSB kan be om særrapportering i tillegg.
Overordnede referanser til bakgrunnsinformasjon innen samfunnssikkerhet og
beredskap:
Lov 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)
Kgl.res. 18. april 2008 instruks om samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet til
Fylkesmannen og Sysselmannen på Svalbard
Prop. 1 S (2012-2013) Justis- og beredskapsdepartementet Prop. 100 S (2010-2011)
Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge Meld. St. 29 (2011-2012)
Samfunnssikkerhet Meld. St. 15 (2011–2012) Hvordan leve med farene – om flom og skred
St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver
NOU 2012:14 Rapport fra 22.juli-kommisjonen

Resultatområde 51 Siviladministrasjon

51.2 Vergemålsloven
Oppdrag


Gjeldende vergemålslov:

o
o
o




Behandle klager på vedtak
Føre tilsyn med overformynderne i fylket
Desidere overformynderienes regnskap og hjelpevergeregnskap
Forberede ikrafttredelse av ny vergemålsorganisasjon
Ny vergemålslov:

o
o
o

Behandle saker i førsteinstans
Føre tilsyn med vergene i fylket
Gi nødvendig opplæring, veiledning og bistand til vergene i fylket

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510).
Finansiert over Justis- og beredskapsdepartementets kap. 469.
Bakgrunnsinformasjon














Lov 22. april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige
Lov 28. november 1898 om umyndiggjørelse.
Forskrift 27. juni 1975 nr. 9516 om føring av overformynder- og vergeregnskaper, revisjon
m.v
Forskrift 27. juni 1975 nr. 9517 om oppbevaring m.m. i bank av verdipapirer og bankbøker
under overformynderiets forvaltning
Forskrift 14. desember 1990 nr. 989 om fastsettelse av forvaltningsavgiften etter
vergemålsloven
Forskrift 8. februar 2000 nr. 118 om grense for når overformynderiet skal forvalte umyndiges
midler
Forskrift 8. februar 200 nr. 119 om plassering av umyndiges midler
Justis- og beredskapsdepartementets håndbok for overformynderiene m/rundskriv, samt
veiledninger til verger og overformynderiene om enslige mindreårige asylsøkere
NOU 2004:16 Vergemål
Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) Om lov om vergemål (vergemålsloven)
Innst. 154 L (2009-2010) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven)
Lov 26. mars 2010 nr. 9 om vergemål mv. (vergemålsloven)
Prop. 46 L (2012-2013) Endringer i vergemålsloven mv.

Resultatkrav


Frem til ikrafttredelse av ny vergemålslov skal Fylkesmannen påse at overformynderiene
oppfyller sine plikter etter gjeldende vergemålslov og forvaltningsloven.



Ved ikrafttredelse av ny vergemålslov 1. juli 2013 blir Fylkesmannen ny lokal
vergemålsmyndighet, jf. loven § 6.

Viktige oppgaver som Fylkesmannen må løse i 2013 er:


o
o













å fortsette deltakelsen i nasjonal prosjektgruppe for gjennomføringsprosjektet
å fortsette rekrutteringen av medarbeidere ut fra egen organisasjons- og
bemanningsplan og prioriterte behov, innenfor tildelte budsjettrammer
o å ha kontakt med dagens verger og representanter i distriktet og gi dem motivasjon,
informasjon og veiledning
o å gjennomføre opplæring av verger og representanter i distriktet i tråd med sentral
opplæringsplan
o å fortsette dialogen og samarbeidet med kommunene for å sikre en best mulig
gjennomføring av vergemålsreformen
o å innhente informasjon om eksisterende vergemålssaker fra kommunene i samsvar
med føringer fra det sentrale datafangstprosjektet innen 1. mars 2013
o å sikre trygg overføring av vergemålsmidler til aktuelle banker innen 1. juli 2013 i
samsvar med plan fastsatt av det sentrale bankprosjektet
o å forberede rutiner og beredskap basert på gjennomført risikovurdering for å
håndtere overgangen til ny vergemålsordning 1. juli 2013
o å sørge for en god implementering av dataløsningen for vergemål i embetet
o å fortsette arbeidet med kompetanseoppbygging og etablering av generelle rutiner
og internkontrollsystemer for oppfyllelsen av embetets oppgaver etter ny
vergemålslov og -forskrift, samt rutiner for kontroll med forvaltningen av eiendeler,
vergeregnskap og revisjon i samsvar med instruks som fastsettes av den sentrale
vergemålsmyndigheten
o å utarbeide egne planer for informasjonsformidling og medietiltak
o andre oppgaver som underveis tildeles av departementet eller oppgaver som
Fylkesmannen av eget tiltak finner å måtte løse
Følgende åtte resultatmål er fastsatt for den nye vergemålsmyndigheten som Fylkesmannen
skal jobbe opp mot i 2013 når det nye vergemålsloven er trådt i kraft:

Like saker skal behandles likt over hele landet
Personer med verge skal ha høy grad av selvbestemmelse og vergemålene skal være
individtilpassede
Vergene skal utføre vervet på en forsvarlig måte
Befolkningen, kommuner og relevante institusjoner skal ha god kjennskap til
vergemålsordningen
Digitale løsninger skal være førstevalget
Saksbehandlingstiden skal være tilfredsstillende
Forvaltningen av finansielle midler skal være forsvarlig
Brukertilfredsheten hos verger og personer med verge skal være høy
Endelige styringsparametere vil bli fastsatt for 2014.

Rapportering




Antall behandlede saker og antall tilsyn som eventuelt måtte være gjennomført etter lov 22.
april 1927 nr. 3om vergemål for umyndige skal rapporteres i årsrapporten.
Vurdering av måloppnåelsen etter lov 26. mars 2010 nr. 9 skal rapporteres i årsrapporten.

51.3 Forliksrådene
Oppdrag





Oppnevne medlemmer og varamedlemmer til forliksrådene etter valg foretatt av
kommunestyret. Når kommunestyret har foretatt valg av forliksrådsmedlemmer, skal valget
innberettes til Fylkesmannen. Fylkesmannen kontrollerer om valget er lovlig og utferdiger
deretter oppnevnelsen av de som er valgt, jf. domstolloven § 58. Dersom noen har forfall slik
at forliksrådet ikke kan holde beslutningsdyktig møte, kan Fylkesmannen oppnevne
stedfortredere for kortere tid eller for den enkelte sak.
Påse at forliksrådsmedlemmene signerer forsikringen og at denne sendes inn til
Fylkesmannen, jf. domstolloven § 60. Forsikringene oppbevares av Fylkesmannen.
Føre tilsyn med de administrative sidene ved forliksrådenes virksomhet, jf. domstolloven §
58. Det må tas i betraktning at forliksrådene er meklingsinstitusjoner med begrenset
domsmyndighet, jf. domstolloven § 1, og er uavhengige i sin virksomhet. Fylkesmannen skal
følge opp mangelfull virksomhet eller kritikkverdige forhold på et generelt grunnlag og i
samsvar med gjeldende regelverk. Fylkesmannen skal følge opp henvendelser fra
forliksrådene selv, kommuneadministrasjonen, og eventuelt videreformidle henvendelser til
Justis- og beredskapsdepartementet.

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510)
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510)

Bakgrunnsinformasjon






Domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 §§ 58 og 59
Domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 § 58, 2. ledd jf. §§ 27 og 28
Rundskriv G 05/2006 om forliksrådene og sekretariatet (oppdatert 1. mai 2008):
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rundskriv/2006/rundsriv-g052006.html?id=109596
Brev til kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene av 15. desember 2011: «Valg av
forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer 2012».

Resultatkrav



Føre et kvalitetssikkert tilsyn under hensyn til forliksrådenes uavhengighet.
Foreta tidsriktig oppnevning og se til at de som oppnevnes som forliksrådsmedlemmer
tilfredsstiller lovens krav til vandel og signerer forsikringen.

Rapportering


Fylkesmannen skal i årsrapporten oppgi antall tilsynssaker og kort nevne hva tilsynene har
gått ut på.

51.5 Tomtefesteloven
Oppdrag





Avgjøre enkeltsaker vedrørende krav fra fester om innløsning av festetomter etter
tomtefesteloven, herunder behandle søknader om oppreising for fristoversittelse, jf.
tomtefesteloven § 36 annet ledd, og avgjøre hva som skal følge med ved innløsning ved
punktfeste og i område der det er festet bort tomter til fritidshus etter en samlet plan, jf.
tomtefesteloven § 37
Foreta forberedende saksbehandling og innhente uttalelser for å kunne vurdere om det skal
gis samtykke til innløsning av festetomt for visse eldre festesaker.
Forberede klagesaker til Statens sivilrettsforvaltning

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510) .
Bakgrunnsinformasjon







Lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste
Forskrift 8. juni 2001 nr. 570 om tomtefeste m.m.
Forskrift 15. oktober 2004 nr 1338 om overgangsregler ved ikraftsetting av lov 2. juli 2004 nr.
63 om endringer i lov 20 desember 1996 nr. 106 om tomtefeste mv.
Justisdepartementets rundskriv G-1/87
Justisdepartementets rundskriv G-95/88
Rundskriv G-23/01 Innløsning av festetomt etter tomtefesteloven 20 desember 1996 nr. 106
§§ 32 og 33

Resultatkrav


Effektiv og kvalitetssikker saksbehandling.

Rapportering


Ingen

Resultatområde 52 Borgerrettigheter

52.1 Fri rettshjelp
Oppdrag


Behandle søknader om fri sakførsel og fritt rettsråd etter rettshjelpsloven, herunder:





Avgjøre søknad om fritt rettsråd, jf. rettshjelpsloven §§ 11 og 12, jf. § 14 og
rettshjelpsforskriften kap. 3.
Avgjøre søknad om fri sakførsel i saker som faller inn under rettshjelpsloven § 16
tredje ledd, jf. rettshjelpsforskriften § 4-2.
Avgjøre hvorvidt bevillingen til fri sakførsel skal omfatte saksomkostninger til
motparten, jf. rettshjelpsloven § 22 fjerde ledd og rettshjelpsforskriften § 4-3.








Avgjøre søknad om hvorvidt en fri sakførselbevilling kan utvides til å gjelde bistand til
å gjøre myndighetene oppmerksom på generelle forhold som måtte ligge til grunn
for saken, samt foreslå endringer og forbedringer av lovregler eller
forvaltningspraksis, jf. rettshjelpsloven § 22 femte ledd og rettshjelpsforskriften § 43.
 Avgjøre hvorvidt det skal kreves refusjon eller tilbaketrekning av det offentliges
utgifter i tilfeller hvor Fylkesmannen, advokat eller rettshjelper har innvilget fri
rettshjelp, jf. rettshjelpsloven § 8 og rettshjelpsforskriften § 2-4.
Føre kontroll med grunnlaget for innvilgelse i saker der advokat/rettshjelper har
egeninnvilget fritt rettsråd.
Behandle salæroppgaver i saker hvor advokaten/rettshjelperen eller Fylkesmannen har
innvilget fritt rettsråd, jf. salærforskriften § 4 annet ledd.
Forberedende klagebehandling over egne vedtak etter rettshjelpsloven
Fylkesmannen i Finnmark forvalter midlene som tildeles Rettshjelpskontoret Indre Finnmark
fra Justis- og beredskapsdepartementet

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510)
Bakgrunnsinformasjon






Lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp
Forskrift 12. desember 2005 nr. 1443 om fri rettshjelp
Forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v.
Forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter
faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker
Rundskriv G-12/05 om fri rettshjelp

Resultatkrav



Effektiv og kvalitetssikker saksbehandling.
Behandling av søknader og salæroppgaver som benytter elektronisk skjemaløsning kan i
rimelig utstrekning prioriteres, såfremt dette ikke innebærer urimelig lang
saksbehandlingstid før øvrige saker.

Rapportering


Det skal rapporteres til Statens sivilrettsforvaltning kvartalsvis i henhold til statistikkskjema
for fri rettshjelp.

52.3 Navneloven
Oppdrag


Behandle klager over vedtak fattet av skattekontorene i henhold til lov om personnavn

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510).

Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510).

Bakgrunnsinformasjon



Lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven)
Rundskriv G-20/2002 Om ny navnelov

Resultatkrav



Effektiv og kvalitetssikker saksbehandling.
Saker om førstegangs navnevalg for barn skal prioriteres framfor navneendringer for voksne.

Rapportering


Ingen

Resultatområde 53 Forebyggende samfunnssikkerhet

53.1 Oversikt over regionale
samfunnssikkerhetsutfordringer (fylkes-ROS)
Oppdrag


Fylkesmannen skal ha en oppdatert risiko- og sårbarhetsanalyse (fylkes-ROS) som gir
et bilde av de viktigste samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer i
fylket. Den regionale ROS-analysen skal ta hensyn til nasjonalt risikobilde og
kommunenes helhetlige ROS-analyser, og inneholde en oppfølgingsplan.
Oppfølgingsplanen skal gi grunnlag for arbeid med innspill til fylkeskommunens og
kommunenes planlegging etter plan- og bygningsloven, i beredskapsplanlegging,
tilsyn og øvelser og som pådriver for aktuelle samfunnssikkerhetsaktører regionalt.
Fylkes-ROS bør bl.a. vurdere:

o flom og skredutsatte områder
o konsekvenser av klimaendringer med særlig vekt på kritisk infrastruktur
o skogbrann
o anlegg som håndterer farlig stoff


Fylkesmenn med nukleære installasjoner i fylket skal ha spesielt fokus på disse. Dette
gjelder spesielt Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold.

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap.1510)
Bakgrunnsinformasjon
Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om

brannvesenets redningsoppgaver
Kgl.res. 18.april 2008 instruks om samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet til Fylkesmannen
og Sysselmannen på Svalbard
Forskrift 8. juni 2009 nr 602 om håndtering av farlig stoff.
Forskrift 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.
Meld. St. 29 (2011 – 2012) Samfunnssikkerhet
Meld. St. 15 (2011–2012) Hvordan leve med farene – om flom og skred
Retningslinjer nr 2 - 2011: Flaum og skredfare i arealplanar, NVE
Nasjonalt risikobilde (NRB), DSB 2012
Resultatkrav
Det skal foreligge oppdatert fylkes-ROS, ikke eldre enn 4 år, som er egnet som
planleggingsgrunnlag for forebyggende og beredskapsmessig samfunnssikkerhetsarbeid. Den
skal bidra til økt og felles risikoerkjennelse blant sentrale beredskapsaktører i fylket.
Rapportering
Fylkesmannen skal i årsrapporten til FAD rapportere om det foreligger fylkes-ROS med
tilhørende oppfølgingsplan, når den er utarbeidet eller revidert, samt beskrive kort hvordan
den benyttes slik at resultatkravet oppnås.

53.2 Regional samordning – forebyggende
samfunnssikkerhet
Oppdrag







Som en oppfølging av 22. juli- kommisjonens rapport skal Fylkesmannen styrke arbeidet med
ledelse, holdninger og kultur for å styrke egen evne til risikoerkjennelse og
gjennomføringsevne på samfunnssikkerhetsområdet, samt egen evne til å følge opp og
gjennomføre det som er besluttet av planer og tiltak. Som regional samordningsmyndighet
innen samfunnssikkerhet er det også viktig at Fylkesmannen setter disse temaene på
dagsorden i møte med regionale og lokale aktører.
Fylkesmannen skal med utgangspunkt i fylkes-ROS samordne samfunnssikkerhetsarbeidet i
fylket. Dette innebærer bl.a. å identifisere samvirkeaktører og være pådriver og veileder i
deres arbeid lokalt og regionalt med oppfølging av funn i fylkes-ROS.
Fylkesmannen skal veilede kommunene i deres klimatilpasningsarbeid for å redusere
eksisterende og unngå ny sårbarhet for dagens og framtidens klima.
Fylkesmannen skal bidra i arbeidet med å forebygge skogbrann, herunder opplyse
kommunene om viktigheten av å benytte skogbrannindeksen. Fylkesmannen skal bidra til
ordningen med skogbrannovervåkning for de fylker hvor egen fylkes-ROS indikerer at
skogbrann utgjør en risiko på tvers av kommuner i fylket og bidra til at det er en forpliktende
avtale med bidragsytere og flytjenesten innen fylket i 2013. Fylkesmennene i Østfold, Oslo og
Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder bes
om å bidra til at skogbrannovervåking fra småfly opprettholdes og videreføres.

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap.1510)

Bakgrunnsinformasjon
Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver.
Kgl.res. 18.april 2008 instruks om samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet til Fylkesmannen
og Sysselmannen på Svalbard
Meld. St. 29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet
NOU 2012:14 Rapport fra 22.juli-kommisjonen
Veiledning: Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen, DSB revidert i 2010
Veiledning i klimatilpasning på www.klimatilpasning.no (revidert utgave desember 2012)
Resultatkrav



Fylkesmannen skal innen 1. juni 2013 oversende DSB en punktvis fremstilling av embetets
arbeid med ledelse, kultur og holdninger for risikoerkjennelse og gjennomføringsevne.
Det regionale samfunnssikkerhetsarbeidet skal være samordnet i tråd med oppdraget
ovenfor.

Rapportering
Fylkesmannen skal i årsrapporten til FAD rapportere punktvis hvilke tiltak som er iverksatt
for å samordne det regionale samfunnssikkerhetsarbeidet. Merk frist for rapportering under
første resultatkrav.

53.3 Samfunnsplanlegging
Oppdrag













Fylkesmannen skal samarbeide med andre samfunnssikkerhetsaktører regionalt for å
ivareta statens interesser innen samfunnssikkerhet i planer etter plan- og
bygningsloven. Når Fylkesmannen vurderer å fremme innsigelse til planer på
samfunnssikkerhetsområdet, skal aktuelle fagmyndigheter gjøres oppmerksomme på
dette.
Fylkesmannen skal bistå fylkeskommunen i arbeidet med å ta hensyn til
samfunnssikkerhet i regional planlegging og i samarbeid med fylkeskommunen bidra
til at fylkes-ROS danner grunnlaget for mål og strategier i regional planlegging.
Fylkesmannen skal understøtte og veilede kommunene i arbeidet med å bygge trygge
og robuste lokalsamfunn, og påse at samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene iht.
plan- og bygningsloven, kommunal beredskapsplikt og diverse sektorlover innen
beredskap blir sett i sammenheng.
Fylkesmannen skal bistå og veilede kommunene i et systematisk og helhetlig
samfunnssikkerhetsarbeid, med oppfølging av kommunal beredskapsplikt og
gjennomføring av helhetlig ROS.
Fylkesmannen skal medvirke til at skoleskyting vurderes som et scenario i
kommunenes ROS- analyser
På minst en av samlingene som Fylkesmannen har med kommunene skal oppfølging
av kommunal beredskapsplikt være på agendaen. Det er viktig at administrativ og/eller
politisk ledelse i kommunen deltar på dette.
Fylkesmannen skal informere og veilede kommunene for å unngå arealdisponering
som skaper ny eller økt risiko og sårbarhet, og om nødvendig fremme innsigelse til
planer med mangelfull ivaretakelse av forhold som er vesentlig for
samfunnssikkerheten.












Fylkesmannen skal informere og medvirke i kommunale og fylkeskommunale
planprosesser fra tidlig fase for å bidra til at samfunnssikkerhet følges opp i
planlegging, være oppmerksom på planer som er av særlig interesse for andre
samfunnssikkerhetsaktører regionalt og lokalt og sette samfunnssikkerhet på
dagsorden i regionalt planforum.
Fylkesmannen oppfordres til å bruke geografiske informasjonssystemer (GIS) aktivt i
samfunnssikkerhetsarbeidet og motivere kommunene og fylkeskommunene til å gjøre
det samme.
Fylkesmannen skal bidra til å synliggjøre de helhetlige samfunnshensyn i forbindelse
med konsesjonssaker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har til behandling
etter energi- og vassdragslovgivningen.
Fylkesmannen skal bidra med informasjon om fareområder knyttet til flom og skred
med tanke på NVE sin detaljkartlegging og sikring.
Fylkesmannen skal sørge for oppdatering av de tidligere utarbeidede miljøsårbare kart
(MRDB og MOB-områder), gjeldende både sjø og land.
Fylkesmannens deltagelse i møter om regionale kraftsystemutvikling, med fokus på
den langsiktige nettutviklingen og forsyningssikkerhet i fylket, vil være viktig.
For virksomheter som omfattes av storulykkeforskriften skal Fylkesmannen se til at:

o det gjennomføres vurdering av behov for konsekvensutredning ved etablering eller større
endringer
o det innarbeides hensynssoner
o DSB blir informert om arealplaner som omhandler eller berører slike virksomheter.


Fylkesmannen skal medvirke til at hensyn til radon og ikke-ioniserende stråling
ivaretas i kommunenes ROS-analyser, konsekvensutredninger og i planlegging etter
plan- og bygningsloven. Fylkesmenn som ikke allerede har gjennomført slik aktivitet,
skal formidle informasjon om radon og ikke-ioniserende stråling til kommunene.

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510)
Bakgrunnsinformasjon
Lov 25. juni 2010 nr 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven)
Forskrift 22.august 2011 nr. 894 om kommunal beredskapsplikt
Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, DSB 2012
Lov om planlegging og byggesaksbehandling(Plan- og bygningsloven)



plan- og bygningsloven §§ 3-1 (h) og 3-2.
plan- og bygningsloven § 5-4.

Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjoner og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver
Forskrift 17. juni 2005 nr 672 storulykkeforskriften
Forskrift 26.juni 2009 nr. 855 om konsekvensutredninger, vedlegg I- nr 6, vedlegg II pkt. 14
Forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av farlig stoff
Forskrift 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

Meld. St. 15 (2011–2012) Hvordan leve med farene – om flom og skred
Retningslinjer for fylkesmannens bruk av innsigelse for å ivareta samfunnssikkerhet i
arealplanleggingen, DSB 2010
Retningslinjer nr 2 - 2011: Flaum og skredfare i arealplanar, NVE
Resultatkrav
Fylkesmannen skal understøtte og veilede lokalt og regionalt i arbeidet med å bygge trygge og
robuste lokalsamfunn i tråd med oppdraget ovenfor.

Rapportering
Fylkesmannen skal i årsrapporten til FAD rapportere punktvis de tiltakene som er
gjennomført for at resultatkravet oppnås.

53.4 Tilsyn
Oppdrag





Fylkesmannen skal føre tilsyn med kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap. Tilsynet skal planlegges og gjennomføres i samsvar med DSBs
tilsynsveileder. Fylkesmannen skal ha en årlig rullerende tilsynsplan som over en
fireårsperiode innebærer minst ett tilsyn i alle kommuner. Fylkesmannen skal på
bakgrunn av resultat fra tilsyn og/eller særlig risikoutsatthet vurdere behov for å
gjennomføre tilsyn som en oppfølging.
I tilsynene skal Fylkesmannen påse at kommunene har vurdert skoleskyting som et
aktuelt scenario i den helhetlige ROS-analysen.
Fylkesmannen skal etter nærmere avklaring delta i prosessen med å overta tilsynet
med kommunale brannvesen.

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510)
Bakgrunnsinformasjon
Lov 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Lov 25. juni 2010 nr 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven)
Forskrift 22.august 2011 nr. 894 om kommunal beredskapsplikt
Kommunal beredskapsplikt – veiledning for Fylkesmannens tilsyn, DSB 2012
Resultatkrav
Fylkesmannens tilsynsvirksomhet skal være i samsvar med DSBs tilsynsveileder og egen
tilsynsplan.
Rapportering
Fylkesmannen skal i årsrapporten til FAD rapportere punktvis de tiltakene som er
gjennomført for at resultatkravet oppnås.
Innrapportering i DSBs innmeldingsløsning for Fylkesmannens tilsyn iht. kommunal
beredskapsplikt. Kopi av endelig tilsynsrapport skal sendes til DSB når ny elektronisk
innmeldingsløsning er ferdigstilt.

Resultatområde 54 Beredskapsforberedelser

54.1 Regional samordning - beredskapsforberedelser
Oppdrag














Fylkesmannen skal planlegge for å kunne ivareta samordningsrollen i alvorlige
krisesituasjoner og rapportere til DSB om status i sitt fylke. Informasjonen skal hentes
fra berørte kommuner og berørte statlige virksomheter i fylket. Rapportene skal deles
med DSB i CIM.
Fylkesmannen skal viderevarsle i henhold til Retningslinjer for varsling og
rapportering på samordningskanal, DSB, 2009.
Fylkesmannen skal bidra til samarbeid med regionale beredskapsaktører for å etablere
samordnet beredskapsplanverk på regionalt nivå.
Fylkesmannen skal aktivt bidra til å tilrettelegge for hensiktsmessig samarbeid om
beredskapsforberedelser og krisehåndtering, herunder samordne og aktivt bidra i det
regionale totalforsvarssamarbeidet og på en best mulig måte trekke med frivillige
beredskapsorganisasjoner.
Fylkesmannen skal sørge for at de frivillige organisasjonene er representert i
fylkesberedskapsrådet og aktivt oppfordre kommunene til å gi de frivillige
organisasjonene representasjon i eget beredskapsråd.
Fylkesmannen skal gjennomføre minimum ett årlig møte i fylkesberedskapsrådet.
Møtet skal blant annet sette fokus på Fylkesmannens samordningsrolle i fylket.
Fylkesmannen skal i samråd med Helsedirektoratet, Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for nødkommunikasjon, bistå
kommunene med innføring av Nødnett, og yte aktiv bistand i forbindelse med
innføring av felles digitalt Nødnett i regionene, herunder vektlegge betydningen av
nytt Nødnett i kommunenes beredskapsarbeid.
Fylkesmannen må bidra til at kommunene setter av nødvendige ressurser for innføring
av Nødnett innen brannvesen, 110-sentraler og kommunehelsetjenesten.
Fylkesmannen skal i samråd med DSB

o utrede hvilke muligheter nytt Nødnett gir for å styrke kommunenes organisering av
beredskap og kriseledelse, samt om det vil være behov for å oppdatere kommunenes ROSanalyser.
o avklare hvordan kommunenes kriseledelse best kan tilknyttes Nødnett
o avklare hvordan Nødnett best kan benyttes for å styrke det interkommunale samarbeidet
o legge til rette for at det inngås nødvendige abonnement for egne abonnenter




Fylkesmannen må påse at utrullingen ikke medfører redusert beredskap for kommuner
med midlertidige nabogrenser som ikke har/har tatt i bruk Nødnett
(randsonekommuner).
Fylkesmannen skal bidra til at kraftforsyningsberedskap og kraftrasjonering settes på
agendaen regionalt og på kommunenivå, og påpeke viktigheten av at alle målgrupper
har oppdaterte beredskapsplaner.










Fylkesmannen skal samarbeide med kraftforsyningens distriktssjef (KDS) om aktuelle
beredskapstiltak, herunder planverk for rasjonering og øvelser, og skal etter behov
medvirke til varsling og informasjon til andre regionale etater og kommunene om
status og særskilte hendelser innen kraftforsyningen.
Fylkesmannen skal påse at dameiernes arbeid med å utarbeide dambruddsbølgekart
blir fulgt opp av de øvrige beredskaps- og redningsetatene i de berørte vassdragene.
Fylkesberedskapssjefenes arbeidsutvalg skal lede og delta aktivt i arbeidet i
Samarbeidsutvalget – Statens strålevern og fylkesmennene om atomberedskapen.
Andre embeter forventes å bidra når dette er relevant.
Fylkesmennene skal bidra til å styrke atomberedskapskompetansen både lokalt og
regionalt, og benytte midler bevilget fra Strålevernet best mulig for å bedre
atomberedskapen innen eget fylke og i kommunene. Fylkesmannen skal videre ha
oversikt over status for kommunenes atomberedskap og gjennomføre årlig møte i det
regionale forum for koordinering av atomberedskapen (f.eks. ABU).
Fylkesmannen skal, i løpet av første halvår i 2013, foreta en verdivurdering og en
klassifisering av sine eksisterende aktiva, herunder også informasjon og
informasjonsbehandlingsutstyr. Departementet planlegger innføring av et system for
rapportering av IKT-sikkerhet fra underliggende virksomheter og embeter i 2013.
Systemet bygger på ISO 27001.

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510).
Særskilt finansiering fra Statens strålevern etter søknad.
Bakgrunnsinformasjon
Lov 1.1.2011 om forebyggende sikkerhetstjeneste(sikkerhetsloven)
Kgl.res. 18.april 2008 instruks om samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet til Fylkesmannen
og Sysselmannen på Svalbard
Kgl.res 17. februar 2006 Atomberedskap, sentral og regional organisering
Forskrift 23. juli 2001 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid etter lov om
helsemessig og sosial beredskap
Forskrift 22.oktober 2010 nr 1362: Forskrift om objektsikkerhet
Forskrift 7. desember 2012 om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen
Prop. 100 S (2010-2011), Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge
St.prp. nr 30 (2006-2007) om igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett
St.prp. nr 83 (2008-2009) om fullmakt for Kongen til å øke kostnadsrammen for første
byggetrinn av Nødnett
Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal, DSB (2009)
Nasjonalt risikobilde (NRB), DSB 2012
Resultatkrav
Fylkesmannen skal ivareta at regional samordning av beredskapsforberedelser skjer i samsvar
med oppdraget ovenfor.
Rapportering
Fylkesmannen skal i årsrapporten til FAD rapportere punktvis hvilke tiltak som er iverksatt
for at resultatkravet oppnås.
Fylkesmannen skal innen første halvår 2013 rapportere tjenestevei om sin verdivurdering og
klassifisering av sine eksisterende aktiva.

54.2 Organisering for krisehåndtering
Oppdrag










Fylkesmannen skal planlegge og legge til rette for å utøve krisehåndtering ut fra gitt
situasjon, planer og beredskapsforberedelser.
Fylkesmannen skal videreføre og videreutvikle embetets bruk av krisestøtteverktøyet
CIM, samt understøtte kommunene i implementering og opplæring i bruk av
verktøyet.
Fylkesmannen skal holde pålagte instrukser og planer for kryptoutstyr og
sambandstjenesten oppdatert.
Fylkesmannen skal etter nærmere dialog med DSB og Forsvaret tilrettelegge for
innføring av nytt gradert samband.
Fylkesmannen skal vurdere sårbarheten for egen kriseorganisasjon og om nødvendig
iverksette sårbarhetsreduserende tiltak.
Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus er
klareringsmyndighet etter sikkerhetsloven for fylkesmannsembetene,
fylkeskommunene og kommunene i henhold til forskrift og delegasjon fra
Forsvarsdepartementet.
Fylkesmannen skal foreta en gjennomgang av hvorvidt de utpekte personer fra
miljøvernavdelingene som staten ved Kystverket kan trekke på under statlige aksjoner,
fortsatt er det personellet som vil kunne stille opp for å bistå med miljøfaglige
problemstillinger.

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510).
Bakgrunnsinformasjon
Lov 1.1.2011 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven)
Kgl.res. 18.april 2008 instruks om samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet til Fylkesmannen
og Sysselmannen på Svalbard
Kgl.res. 29.april 2005 Sivilt beredskapssystem (SBS)
Forskrift 29. juni 2001 nr 722: Forskrift om personellsikkerhet
Forskrift 16. februar 2004 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk
kommunikasjonstjeneste ( ekomforskriften)
Prop. 100 S (2010-2011), Fullføring av utbygging og drift av Nødnett i hele Fastlands-Norge
Meld. St. 29 (2011 – 2012) Samfunnssikkerhet
Sikkerhet i kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner – modell for overordnet
risikostyring (DSB-rapport 2012)
Veileder i kriseplanlegging for kommunenes kriseledelse
Veileder i informasjonsberedskap og strategisk krisekommunikasjon, DSB 2007
Resultatkrav
Fylkesmannen skal være organisert for å ivareta sin rolle i krisesituasjoner i henhold til
oppdrag ovenfor.
Rapportering
Fylkesmannen skal i årsrapporten til FAD rapportere punktvis tiltak som er iverksatt for at
resultatkravet oppnås.

Fylkesmannen skal levere ukentlige situasjonsrapporter til DSB ved hjelp av CIM.
Kopi av oppdatert plan for kryptohåndtering skal sendes NSM.

54.3 Beredskapsplaner innen samfunnssikkerhet
Oppdrag

















Fylkesmannens kriseplanverk skal være oppdatert og sikret for gjennomføring av tiltak i Sivilt
beredskapssystem (SBS). Fylkesmannen skal videre på anmodning bidra til revisjon/
videreutvikling av SBS.
Fylkesmannens kriseplan skal være kjent i organisasjonen, og alle som er tiltenkt en rolle i
Fylkesmannens kriseorganisasjon skal være kjent med dette.
Fylkesmannen skal delta i revisjon av oversikten over nøkkelpunkter og distriktsobjekter.
For å styrke samfunnets beredskap mot krisesituasjoner i fred, mot terror og sabotasje og
sikkerhetspolitiske kriser og krig, skal Fylkesmannen ved behov gi nødvendige bidrag til
Forsvaret under arbeidet med å videreutvikle planverk basert på Beredskapssystem for
Forsvaret (BFF).
Fylkesmannen skal aktivt etterspørre om kraftforsyningens beredskapsplaner tar hensyn til
prioritering av samfunnskritiske virksomheter, slik at virksomhet er kjent for kraftselskapene,
videre at kraftforsyningsberedskap er et gjentagende tema på møter i
fylkesberedskapsrådene. Fylkesmannen skal sikre seg et aktivt samarbeide med KDS om
kraftforsyningsberedskap, -rasjonering og øvelser
Fylkesmannen skal med utgangspunkt i fylkets nettselskapers planverk for kraftrasjonering
ha oversikt over forventede konsekvenser av kraftrasjonering samt planlegge for avbøtende
tiltak og koordinering.
Fylkesmannen skal, i samarbeid med KDS i fylkesberedskapsrådet og ellers, bidra til økt
oppmerksomhet på samfunnets behov for og eventuelle krav til å sikre seg selv med
nødstrøm i tilfelle strømutfall. Den enkelte samfunnsfunksjons egenberedskap er viktig å
adressere i tilfelle korte og langvarige strømutfall.
Fylkesmannen skal se til at det i lokale og regionale beredskapsplaner identifiseres
risikoscenarioer i industri som håndterer farlig stoff. Ved større endringer i lokale og
regionale beredskapsplaner som berører virksomheter omfattet av kravene i
storulykkeforskriften, skal Fylkesmannen påse at beredskapsplanene er gjenstand for
offentlig høring.
Fylkesmannen skal veilede kommunene i beredskapsplanlegging, utarbeidelse av en
overordnet beredskapsplan og organisering for å ivareta sine oppgaver i en krisesituasjon.
Fylkesmannen skal være pådriver for at kommunale atomberedskapsplaner utarbeides,
oppdateres og integreres i det øvrige kommunale beredskapsplanverk. Planene skal være
samordnet med sentralt og regionalt planverk.

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel( kap. 1510).
Bakgrunnsinformasjon
Lov 25. juni 2010 nr 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret (Sivilbeskyttelsesloven)
Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjoner og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver
Kgl.res 29. april 2005 Sivilt beredskapssystem
Forskrift 22.august 2011 nr. 894 om kommunal beredskapsplikt
Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen av 7. desember 2012

Forskrift av 17. desember 2001 nr. 1421 om planlegging og gjennomføring av rekvisisjon av
kraft og tvangsmessige leveringsinnskrenkninger ved kraftrasjonering
Forskrift 17. juni 2005 nr 672 storulykkeforskriften
Forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av farlig stoff
Forskrift 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
Resultatkrav
Fylkesmannen skal ha et oppdatert kriseplanverk som skal være forankret i egen organisasjon,
samt være pådriver og veileder i arbeidet med regionale og lokale beredskapsplaner i henhold
til oppdraget ovenfor.
Rapportering
Fylkesmannen skal i årsrapporten til FAD rapportere punktvis de tiltakene som er
gjennomført for at resultatkravet oppnås.

54.4 Øvelser
Oppdrag




















Fylkesmannen skal være pådriver og tilrettelegger for krisehåndteringsøvelser i fylket.
Fylkesmannen skal ha en årlig rullerende øvingsplan som for den kommende fireårsperioden
fastsetter mål, prioriteringer og øvelser som skal gjennomføres. Øvingsplanen skal ta
utgangspunkt i aktuelle ROS-analyser, evalueringer etter gjennomførte øvelser og innspill fra
kommuner og fagmyndigheter. Innspill fra fagmyndigheter framgår blant annet av andre fagog temaspesifikke embetsoppdrag.
Fylkesmannen skal registrere sine øvelser i nasjonal øvelseskalender
Nøkkelfunksjoner i Fylkesmannens beredskapsorganisasjon (ledelse og stabsfunksjoner) skal
øves hvert år. I løpet av en fireårsperiode skal hele Fylkesmannens beredskapsorganisasjon
og fylkesberedskapsrådet delta i minst en større samhandlingsøvelse.
Fylkesmannen skal delta i varslingsøvelser.
Fylkesmennene skal bistå DSB i planlegging og gjennomføring av øvelse for eget embete og
andre regionale beredskapsaktører. Nærmere retningslinjer blir gitt i eget brev.
Barents Rescue 2013 planlegges gjennomført i uke 38, og aktuelle embeter skal bidra i
planleggingen og gjennomføringen av øvelsen.
Alle fylkesmenn skal delta i planlegging og gjennomføring av øvelse CMX13. Nærmere
retningslinjer blir gitt i eget brev.
Fylkesmannen skal se til at det gjennomføres øvelser relatert til hendelser i virksomheter
som håndterer farlig stoff, dette er av særskilt betydning for embeter hvor det er mange
virksomheter som gir risikobidrag til fylkets samlede risikobilde.
Fylkesmannen skal vedlikeholde og videreutvikle egen atomberedskapskompetanse,
koordinere den regionale atomberedskapen og øve Fylkesmannens
atomberedskapsorganisasjons hvert 3. år.
Fylkesmannen kan ta initiativ til og bidra i planleggingen av øvelser på lokalt og regionalt nivå
med sivil og militær deltakelse. Fylkesmennene må arbeide for aktiv deltakelse fra både
sivile, herunder frivillige organisasjoner, og militære instanser i planlegging og gjennomføring
av øvelsene.
Fylkesmannen skal sikre seg aktivt samarbeid med NVE regionalt når det kommer til øvelser
og oppfølging i forbindelse med flom og skred.
Fylkesmennene i Hedmark, Oslo og Akershus, Østfold, Vestfold og Buskerud skal bistå NVE i
planlegging og gjennomføring av Øvelse Østlandet 2013.
Bruk av Nødnett skal være øvingsmoment i samvirkeøvelser der Nødnett er implementert







Fylkesmannen skal i løpet av en fireårsperiode gjennomføre minst en heldagsøvelse for alle
kommunene i fylket. I tillegg skal det minst en gang i året gjennomføres varslings- eller enkle
prosedyreøvelser som omfatter alle kommunene i fylket. Øvelser for kommunene skal
tilrettelegges for bruk av krisestøtteverktøyet CIM, og det skal gis prioritet på opplæring i
bruk av verktøyet.
Fylkesmannen skal evaluere deltakelse og gjennomføring av øvelser. Evalueringen skal være
skriftlig, og Fylkesmannen skal kunne dokumentere at vesentlige funn innenfor eget
ansvarsområde blir fulgt opp.
Fylkesmannen skal sikre at alle deltakere i regionale øvelser har fokus på læring i
planleggingen og gjennomføringen av øvelser. Fylkesmannen skal arbeide for at deltakerne
følger opp læringspunktene på sine ansvarsområder.

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510).
Bakgrunnsinformasjon
Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjoner og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver
Forskrift 7. desember 2012om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen.
Forskrift av 17. desember 2001 nr. 1421 om planlegging og gjennomføring av rekvisisjon av
kraft og tvangsmessige leveringsinnskrenkninger ved kraftrasjonering.
Forskrift 17. juni 2005 nr 672 storulykkeforskriften
Forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av farlig stoff
Forskrift 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
NOU 2012: 14 Rapport fra 22.juli- kommisjonen
Resultatkrav
Fylkesmannens øvingsvirksomhet skal være i samsvar med oppdraget ovenfor og egen
øvingsplan.
Rapportering
I årsrapporten til FAD skal Fylkesmannen gi en kort oppsummering av årets
øvingsvirksomhet. Disse momentene skal vektlegges:






Gjennomførte øvelser (både som deltaker og arrangør)
Status i forhold til egen øvingsplan
Gjennomgående funn og trender
Vurdering av øvelsenes effekt og eventuelle behov for endringer og/eller oppfølging av
konkrete funn
Rapportere om øvelser relatert til hendelser i virksomheter som håndterer farlig stoff som
omfattes av storulykkeforskriften

NVE ber Fylkesmannen sende egen rapport/ evaluering til NVE etter hver øvelse

Resultatområde 55 Regional og kommunal krisehåndtering

55.1 Håndtering av uønskede hendelser og kriser
Oppdrag

















Fylkesmannens kriseorganisasjon skal være funksjonsdyktig i krisesituasjoner.
Fylkesmannen skal ved ekstraordinære hendelser raskt etablere gjensidig kontakt med
berørte aktører og legge til rette for samordning. Innkalling av (deler av)
Fylkesberedskapsrådet skal vurderes i forkant av varslede hendelser som for eksempel
ekstremvær. Terskelen for innkalling av hele eller deler av Fylkesberedskapsrådet skal
være lav.
Fylkesmannen skal under håndtering av kriser, være aktiv ved å dele informasjon og
tilby veiledning og kompetanse til berørte kommuner.
Fylkesmannen skal under krisesituasjoner ivareta en koordinerende rolle i forbindelse
med informasjonshåndtering, herunder motta og formidle varsler, samt i dialog med
Kriseinfo samordne/ koordinere informasjon fra kommunene.
Fylkesmannen skal benytte krisestøtteverktøyet CIM ved ekstraordinære hendelser og
kriser herunder rapportere iht. Retningslinjer for varsling og rapportering på
samordningskanal ved hjelp av CIM.
Fylkesmannen skal kvittere for mottatte varsler fra NVEs flomvarslingstjeneste, og
skal umiddelbart etter mottak videreformidle dem til relevante kommuner.
Fylkesmannen skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og etter behov
bistå berørte kommuner og DSB i deres evaluering. Dette gjøres i form av
evalueringsrapporter.
Fylkesmannen skal bidra til implementering av funn fra evalueringen.
Fylkesmannen skal påse at kommunene oppfyller krav om evaluering etter uønskede
hendelser.
Fylkesmannen skal følge opp lokale, akutte forurensningssituasjoner som er aktuelle å
delegere til Fylkesmannen.
Under statlige aksjoner mot akutt forurensning vil det kunne være aktuelt for
Kystverket å benytte seg av det etablerte system som Fylkesmannen benytter under
krisesituasjoner for å orientere kommunene om utvikling av situasjonen.

Finansiering
Finansiert over Fylkesmannens ordinære driftskapittel (kap. 1510).
Bakgrunnsinformasjon
Kgl.res. 18.april 2008 instruks om samfunnssikkerhet og beredskapsarbeidet til Fylkesmannen
og Sysselmannen på Svalbard
Forskrift 23. juli 2001 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid etter lov om
helsemessig og sosial beredskap
Forskrift 22.august 2011 nr. 894 om kommunal beredskapsplikt, § 8
Veileder for systematisk samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid i kommunene, DSB 2001
Veileder i informasjonsberedskap og strategisk krisekommunikasjon, DSB 2007
Retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal, DSB 2009
Resultatkrav
Fylkesmannen skal håndtere uønskede hendelser i henhold til oppdrag overfor.
Rapportering
Fylkesmannen skal i årsrapporten til FAD rapportere punktvis de tiltakene som er
gjennomført for at resultatkravet oppnås.

