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Overordnet beredskapsplan Vega kommune 2019.
Vedlegg
1 Overordnet beredskapsplan for Vega kommune 2019.
2 Plan for oppfølging av kommunal beredskap 2019.

Rådmannens innstilling
Vega kommunestyre vedtar følgende målsetting for kommunens samfunnssikkerhet og
overordnet beredskapsarbeid:
Vega kommune skal sørge for å inneha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å kunne
håndtere uønskede og ekstraordinære hendelser. Med dette menes hendelser som er av en slik
art eller omfang at de går ut over det en kan forvente at den daglige driften og administrasjonen
håndterer.
Vega kommunestyre tar Overordnet beredskapsplan for Vega kommune 2019 og Plan for
oppfølging av kommunal beredskap til orientering.
Saksprotokoll i Vega kommunestyre - 20.06.2019
Behandling:
Ingen endringsforslag. Innstillinga ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vega kommunestyre vedtar følgende målsetting for kommunens samfunnssikkerhet og
overordnet beredskapsarbeid:
Vega kommune skal sørge for å inneha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å kunne
håndtere uønskede og ekstraordinære hendelser. Med dette menes hendelser som er av en slik
art eller omfang at de går ut over det en kan forvente at den daglige driften og administrasjonen

håndterer.
Vega kommunestyre tar Overordnet beredskapsplan for Vega kommune 2019 og Plan for
oppfølging av kommunal beredskap til orientering

Saksopplysninger
Kommunens beredskaps- og samfunnssikkerhetsarbeid er hjemlet i lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og
konkretisert i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Lov og forskrift stiller blant annet
krav om risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), beredskapsplan og at kommunen kan
dokumentere et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.
Overordnet beredskapsplan har vært på kort høring hos aktuelle samarbeidsaktører lokalt og
regionalt, og det har kommet inn uttalelser fra Nordland Sivilforsvarsdistrikt, Brønnøy Røde
Kors hjelpekorps og Mattilsynet:
Nordland Sivilforsvarsdistrikt har ingen merknader til Overordnet beredskapsplan for Vega
kommune, men minner om at de er en relevant forsterkningsaktør for kommunen og nødetatene.
Sivilforsvaret har fokus mot området beskyttelse, herunder tilfluktsrom, varsling og evakuering.
Det kan være relevant å ta kontakt med Sivilforforsvaret i forbindelse med hendelser/kriser i
fredstid som grenser opp mot de nevnte fokusområdet. Sivilforsvaret kan også være en god
øvingspart både ved stabs/ledelsesøvelser og ved øvelser hvor reelle ressurser aktiveres.
Kommentar: Påminnelsen tas til orientering.
Brønnøy Røde Kors Hjelpekorps har i sin uttalelse orientert om responstid, utstyr og godkjente
mannskaper (32) med utdanning og trening. Hjelpekorpset bistår nærkommunene med akutt
hjelp ved katastrofer ol. og blir utkalt fra/av politiet / hovedredningssentralen. Røde Kors
prinsipper er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Av utstyr kan de bistå
med: ambulanse, buss 9-seter, ribb, arbeidsbåt, katastrofetelt, scootere og mye førstehjelpsutstyr.
Kommentar: Orienteringen tas til etterretning.
Mattilsynet har i sin uttalelse kommet med generelle betraktinger i forhold til drikkevann i en
beredskapssammenheng (jf. krav i drikkevannsforskriften), og påpeker at vannverkseier må
gjennom sine beredskapsplaner sørge for at man planlegger løsninger som sikrer innbyggerne
tilstrekkelige mengder vann av drikkevannskvalitet i krisetider (inkl. krig). I denne sammenheng
anbefaler de at det:
 legges planer for transport av drikkevann ut til øya.
 kartlegger farer som kan påvirke råvannskilder i krisetider
 legges planer for distribusjon av drikkevann i de tilfeller krise har ført til bortfall av
ledningsnettet.
 i planene avklares ekstern kompetansestøtte i de tilfeller krisen er av en sånn art at Vega
kommune alene ikke kan håndtere den.
 i planene avklarer hvordan man varsler innbyggerne om forhold rundt drikkevann i en
krisesituasjon.
 med jevne mellomrom gjennomføres beredskapsøvelser for å teste de planene man har
lagt.

Kommentar: Generelle betraktninger tas til etterretning.
Vurdering
Hoveddokumentene i beredskapsarbeidet er den Helhetlige ROS-analysen (egen sak)
og Overordnet beredskapsplan. Skal disse ha noen funksjon, må de følges opp i det
øvrige planverket, særlig i økonomiplan og budsjett.
Det er også nødvendig å etablere egne beredskapsplaner i de enhetene i kommunen som mangler
dette og revidere der dette allerede finnes (skole, sykehjem, barnehage, m.v). Disse inngår som
delplaner i kommunens overordnede beredskapsplan og skal henge sammen med denne.
Beredskapsplanen skal være oppdatert til enhver tid og revideres minst én gang i året, men
trenger ikke politisk behandling.
Administrasjonssjefen legger opp til at ROS-analysen legges fram hvert 4. år, tidlig i
kommune-styreperioden. I samme omgang fremlegges oppdatert beredskapsplan og
oppfølgingsplan til de folkevalgtes orientering.
Beredskapsarbeidet skal gjennomgås årlig for å fastslå om aktivitetene og resultatene av dem
stemmer overens med det som er planlagt. Den årlige gjennomgangen foretas av ressursgruppa
for beredskap som sammenfatter sine funn i en rapport til administrasjonssjefen. Rapporten tas
om nødvendig opp i strategimøte for kriseledelsen som avholdes to ganger i året.
Alle øvelser og uønskede hendelser skal dokumenteres og evalueres. Evalueringene brukes til å
planlegge beredskapsarbeidet videre, til oppdatering av planverk og til styrking av
systemene/planverket.

