
Takk for at du vil delta i undersøkelsen.
  

Du kommer i gang ved å trykke Neste nede i høyre hjørne. Du kan bevege deg frem og tilbake i spørreskjemaet uten at svarene forsvinner. Hvis du blir avbrutt i løpet av besvarelsen, kan
du fortsette senere ved å gå inn på den samme lenken i e-posten.

  
Undersøkelsen skal besvares elektronisk. Hvis du ønsker å skrive ut spørreskjemaet på forhånd kan du trykke på skriverikonet nedenfor. Du vil også få mulighet til å skrive ut besvarelsen
når du har gjennomført undersøkelsen.

  
Hovedtemaet er kommunens oppfølging av krav til kommunal beredskapsplikt. I tillegg har vi spørsmål om naturfare, totalforsvar, nødvann, helseberedskap og egenberedskap. Har du
begrenset kjennskap til ett eller flere av spørsmålene, så ta med skjemaet til en kollega.

  
 
 
 

Hovedtema: 
 Status for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunene

  
Fra 2010 har kommunene hatt en lovpålagt kommunal beredskapsplikt. Etterlevelse av lov og forskrift er hovedtema for kommuneundersøkelsen.

Helhetlig ROS
  

Kommunene skal kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke
kommunen. Resultatet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.

Har kommunen gjennomført helhetlig ROS? I så fall, når ble den sist gjennomført?
2019
2018
2017
2016
2015
2014 eller tidligere
Ikke gjennomført
Har gjennomført, men usikker på hvilket år
Ikke sikker

Er følgende forhold vurdert i kommunens helhetlige ROS?
 Ja Delvis Nei Ikke sikker

Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen
Særlig utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner*
Fremtidig risiko og sårbarhet

*de funksjoner som er nødvendige for å ivareta befolkningens og samfunnets grunnleggende behov.

Har kommunen i sin helhetlige ROS vurdert sin evne til å opprettholde følgende funksjoner ved uønskede hendelser?
 Ja Delvis Nei Ikke sikker

Kriseledelse
Helse- og omsorgstjenester
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Brann- og redningstjenester

Vann og avløp

Mål og plan for oppfølging
  

Det er et krav at kommunens samfunnssikkerhetsarbeid skal være helhetlig og systematisk. Det betyr at det blir utarbeidet mål, strategier og prioriteringer, og at kunnskap og erfaring fra
helhetlig ROS ivaretas i det videre arbeidet i kommunen. For eksempel i plan- og styringssystem.

Har kommunen utarbeidet mål for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap?
Ja
Nei
Ikke sikker

Har kommunen utarbeidet plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet?
Ja
Nei
Ikke sikker

Er kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap integrert i en eller flere av følgende planer etter plan- og bygningsloven?
Kommunal planstrategi
Kommuneplanen
Kommuneplanens handlingsdel
Kommunedelplan/temaplan for samfunnssikkerhet og beredskap
Kommunens økonomiplan
Andre planer/andre styringsdokumenter
Ingen av disse
Ikke sikker

Overordnet beredskapsplan
  

Overordnet beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner som den enkelte kommune har ansvar for. I tillegg skal den være samordnet med andre aktører.
Overordnet beredskapsplan skal være oppdatert og som et minimum revideres en gang per år.

Har kommunen utarbeidet en overordnet beredskapsplan?
Ja
Nei
Ikke sikker

Når ble gjeldende overordnet beredskapsplan sist revidert? Hvis planen ikke er revidert - kryss av for når planen er utarbeidet.
2019
2018
2017 eller tidligere
Ikke sikker

Er kommunens overordnede beredskapsplan utarbeidet med utgangspunkt i helhetlig ROS?



Ja
Delvis
Nei
Ikke sikker

Inneholder overordnet beredskapsplan følgende?
 Ja Nei Ikke sikker

Plan for kommunens kriseledelse
Varslingsliste for aktører i kommunens krisehåndtering
Oversikt over interne og eksterne ressurser
Evakueringsplan
Plan for krisekommunikasjon

Øvelser
  

Kommunens beredskapsplan skal øves hvert annet år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse. Kommunen skal øve sammen med andre
kommuner og relevante aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig.

Har kommunen øvd egen beredskapsorganisasjon i henhold til krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt? I så fall, hvilket år ble det sist øvd?
2018
2017
2016 eller tidligere
Har øvd, men ikke sikker på hvilket år
Har ikke øvd
Ikke sikker

Forankring
  

Ved å legge til rette for kommunestyrebehandling av helhetlig ROS, plan for oppfølging og overordnet beredskapsplan, legges det også til rette for at kommunens ledelse tar stilling til
viktige samfunnssikkerhetsspørsmål. Hvordan kommunen forankrer arbeidet med samfunnssikkerhet er opp til kommunen selv, for eksempel når, hvordan og hvor ofte kommunestyret blir
involvert.

Er helhetlig ROS forankret i kommunestyret?
Ja
Nei
Ikke sikker

Er plan for oppfølging forankret i kommunestyret?
Ja
Nei
Ikke sikker

Er overordnet beredskapsplan forankret i kommunestyret?
Ja
Nei
Ikke sikker



Samarbeid og samordning
  

Kommunens samordningsrolle innebærer at kommunen tar en pådriverrolle, inviterer med andre samfunnssikkerhetsaktører og legger til rette for å samarbeide om virkemidlene.

Hvilke aktører har kommunen samarbeidet med innen følgende temaer? (Flere svar mulig)
 Andre kommuner Andre offentlige aktører Private aktører Sivilforsvaret Forsvaret Frivillige organisasjoner Ingen av disse Ikke sikker

Helhetlig ROS
Beredskapsplanlegging
Øvelser
Krisehåndtering

Kommunalt beredskapsråd
  

For å samle samfunnssikkerhetsaktører i kommunen anbefaler DSB at det etableres kommunale beredskapsråd. Dette kan være en viktig arena for kommunen i å ivareta
samordningsrollen.

Har kommunen etablert beredskapsråd?
Ja
Nei
Ikke sikker

Særtemaer 2018
  

Årets særtemaer er knyttet til naturhendelser, totalforsvaret, nødvann, helseberedskap og egenberedskap.
  

Naturhendelser
  

Ekstremvær og naturhendelser utfordrer samfunnet på stadig nye måter. Alvorlige naturhendelser kan gi store konsekvenser for liv, helse og kritiske samfunnsfunksjoner. For å kunne
forebygge mot naturfarer er det viktig å lære av hva som har skjedd og være bevisst på hva som kan skje av naturhendelser i kommunen.

Har kommunen vært utsatt for alvorlige naturhendelser de siste to år? I så fall, hvilke typer? Flere svar mulig.
Flom
Skred
Overvann/vann på avveie
Sterk vind
Stormflo
Annen alvorlig naturhendelse, beskriv:  
Ingen alvorlige naturhendelser siste to år
Ikke sikker

Førte naturhendelsen til følgehendelser (svikt eller forstyrrelser) for noen av følgende samfunnsfunksjoner? Flere svar mulig.
Forsyning av mat og medisiner
Ivaretakelse av behov for husly og varme
Forsyning av energi
Forsyning av drivstoff
Tilgang til elektronisk kommunikasjon



Forsyning av vann og avløpshåndtering
Fremkommelighet for personer og gods
Oppfølging av særlig sårbare grupper
Nødvendig helse- og omsorgstjenester
Nød- og redningstjeneste
Kommunens kriseledelse og krisehåndtering
Ingen av disse
Ikke sikker

Førte naturhendelsen og/eller eventuelle følgehendelser til noe av det følgende? Flere svar mulig.
Skader på samfunnsviktige bygg
Skader på infrastruktur
Skader på private boliger
Skader på kulturminner/-miljø
Skader på naturmiljø
Konsekvenser for befolkningens liv og helse
Behov for evakuering
Ingen av disse
Ikke sikker

Byggteknisk forskrift (TEK17), kapittel 7 omfatter krav om sikkerhet mot naturfare, herunder sikkerhet mot flom, stormflo og skred. Forskriften angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges
til grunn ved regulering og bygging i fareområder.

Har kommunen eksisterende bebyggelse som ligger slik plassert at de ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhet mot naturfare (TEK17, kap.7)?
Ja
Nei
Ikke sikker

Er relokalisering til tryggere områder vurdert som tiltak for eksisterende bebyggelse som er utsatt for naturfare i din kommune?
Ja
Nei
Ikke sikker

Er relokalisering gjennomført i din kommune?
Ja
Nei
Ikke sikker

I arbeidet med helhetlig ROS, hvor enkelt eller vanskelig er det å finne fram til informasjon om naturfare og naturhendelser i kommunen?
1 Svært vanskelig
2
3
4
5 Svært enkelt

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/7/innledning/


Ikke sikker

Totalforsvaret
  

Totalforsvaret handler om gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunnet knyttet til forebygging, beredskapsplanlegging og krisehåndtering i hele krisespekteret fra
fred via sikkerhetspolitisk krise til krig. Totalforsvaret består av summen av landets samlede ressurser både offentlige, private, kommersielle og frivillige. I perioden 2016 – 2018 har
Totalforsvarsprogrammet hatt særlig fokus på sivil støtte til Forsvaret. I 2019 vil fokuset være særlig rettet mot regionalt og lokalt nivå.

I hvilken grad er din kommune kjent med arbeidet som gjøres nasjonalt med videreutvikling av totalforsvaret?
1 I svært stor grad
2
3
4
5 Ikke i det hele tatt
Ikke sikker

I hvilken grad er kommunen forberedt på å ivareta egen rolle i totalforsvaret innenfor følgende områder?
 1 I svært stor grad 2 3 4 5 Ikke i det hele tatt Ikke sikker

Beskyttelse av sivilbefolkningen (varsling, evakuering, beskyttelse)
Vertslandstøtte til forsterkninger fra NATO

I hvilken grad har kommunen prosedyrer for håndtering av gradert informasjon?
1 I svært stor grad
2
3
4
5 Ikke i det hele tatt
Ikke sikker

Nødvann
  

Vannverkseier skal legge til rette for at vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke og personlig hygiene uten bruk av det ordinære distribusjonssystemet.

Er kommunens overordnede beredskapsplan samordnet med beredskapsplaner for drikkevannsforsyning?
Ja
Nei
Ikke sikker

Har kommunen øvd på distribusjon av nødvann?
Ja
Nei
Ikke sikker

Helseberedskap
  

Helsedirektoratet (Hdir) ønsker informasjon om kommunenes helseberedskapsplaner. På vegne av Hdir ber DSB om svar på følgende spørsmål om dette.



Har kommunen utarbeidet en helseberedskapsplan?
Ja
Nei
Ikke sikker

Når ble helseberedskapsplanen sist revidert?
2019
2018
2017 eller tidligere
Ikke sikker

Er helseberedskapsplanen øvd?
Ja
Nei
Ikke sikker

Egenberedskap
  

DSB har i samarbeid med Oslo kommune utarbeidet kampanjen "Du er en del av Norges beredskap", der målet er å øke befolkningens bevissthet og kunnskap om egenberedskap. I den
forbindelse har DSB tilbudt alle kommuner tekst, bilder og annet materiell til fri bruk. DSB har også distribuert en brosjyre til alle landets husstander.

I hvilken grad har det vært nyttig og relevant for kommunen at DSB har tilgjengeliggjort informasjonsmateriell til fri bruk?
1 I svært stor grad
2
3
4
5 Ikke i det hele tatt
Ikke sikker

I hvilken grad er det ønskelig å motta ytterligere materiell, råd og veiledning fra DSB om hvordan kommunen kan arbeide for økt egenberedskap hos innbyggerne?
1 I svært stor grad
2
3
4
5 Ikke i det hele tatt
Ikke sikker

Hva ønsker kommunen at DSB skal bidra med?

Har du kommentarer til årets kommuneundersøkelse kan du skrive inn her:

https://www.dsb.no/egenberedskap/


Takk for din tilbakemelding. Dine svar er nå registrert og din besvarelse er fullført når du klikker Avslutt.
  

Du blir videresendt til DSBs hjemmeside etter å ha klikket Avslutt.
 Du kan skrive ut din besvarelse ved å klikke på skriverikonet nedenfor.  

  
Med vennlig hilsen

 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  

 
 


