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Høring - utkast til forskrift om kommunal beredskapsplikt 
 
1. Innledning og bakgrunn 
 
01.01.11 trer lov av 25. juni 2010 nr. 45 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 
Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) i kraft.  §§ 14 og 15 gir regler om kommunal beredskapsplikt. 
Forskriftskompetansen er delegert til DSB jf. kgl.res. 25. juni 2010 nr. 0943. 
 
Justisdepartementet ba i mai 2009 DSB om å lede en prosjektgruppe som skulle utarbeide et utkast til 
forskrift til disse paragrafene. I prosessen har prosjektgruppen blant annet avholdt et 
referansegruppemøte for aktuelle direktorater, underliggende etater og KS, og også vært i dialog med 
fylkesmannsembetene. 
 
Vedlagt følger utkastet til høring.  
 
   
2. Nærmere om forskriftens innhold 

 
I vedlagte utkast til forskrift § 1 (formålsbestemmelsen) påpekes det at pliktene gjelder kommunen som 
myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver overfor andre aktører. 
Kommunen må derfor vurdere pliktene i flere perspektiver, både som tjenesteprodusent og planlegger, 
som ansvarlig for innbyggerne innenfor eget geografisk område og som pådriver overfor aktørene 
innenfor kommunens geografiske område.  
 
Regelverket er ment å skulle sikre at kommunen jobber systematisk med samfunnssikkerhet og 
beredskap. Blant annet gis det i forskriften anvisning om at kommunen kan bruke plan- og 
bygningslovens systematikk. De positive effektene av dette vil være mange. Blant annet bidrar det til at 
samfunnssikkerhetsperspektivet kommer tydelig frem i kommunens arbeid med kommuneplaner, og man 
sikrer en jevnlig rullering av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen og den overordnede 
beredskapsplanen.  
 
Kommunen har i dag en rekke plikter på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet. Et hovedmål ved 
regelverket er å sikre at kommunen jobber helhetlig og samordnet med samfunnssikkerhetsarbeidet på 
tvers av sektorene innad kommunen og i samarbeid med andre virksomheter innenfor kommunens 
geografiske område. Det er viktig at aktørenes gjensidige avhengigheter identifiseres slik at planverket 
kan utarbeides på en måte som gjør kommunen forberedt på konsekvensene av uønskede hendelser.  
 
Krav til helhetlig beredskapsplan er en lovfesting av gjeldende praksis. Det foreslås et krav om at planen 
øves minimum en gang i året, og at scenario for disse øvelsene fortrinnsvis bør være hentet fra den 
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen.  
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Forskriften anbefaler at kommunene samarbeider der dette er hensiktsmessig. Det vil likevel være slik at 
hver kommune skal ha en egen overordnet beredskapsplan og en egen helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse i henhold til forskriften.  
 

3.  Økonomiske og administrative konsekvenser   

 
Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt viderefører og utdyper de bestemmelser som allerede er 
gjeldende. De økonomiske og administrative konsekvensene av denne forskriften antas derfor å være 
minimale.  

 

4.  Ikrafttredelse 

 
Forskriften planlegges å tre i kraft 1. juni 2011. 

 

5.  Høringsfrist 

 

Frist for uttalelser til høringen er 25. februar 2011.  
 
Høringsuttalelser skrives rett inn på nettsiden www.dsb.no/kbp 
 

 
Eventuelle spørsmål i forbindelse med høringen kan rettes til:  
- Seniorrådgiver Harald Rasmussen, harald.rasmussen@dsb.no   
 
Liste over høringsinstansene følger under.  
 
 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Enhet for strategisk krisehåndtering og beredskap 
 
 
 
Per Kristen Brekke Harald Rasmussen 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
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Høringsinstanser: 
- Departementene 
- Akademikerne 
- Avinor 
- Branntjenestemennenes yrkesorganisasjon 
- Energibedriftenes landsforening 
- Forskningsrådet 
- Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum 
- Fylkeskommunene 
- Fylkesmennene 
- Greenpeace Norge 
- Helsedirektoratet 
- Hovedredningssentralene 
- KLIFF 
- Kommunene 
- KS, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 
- KS bedrift 
- Kvinners frivillige beredskap 
- Kystverket 
- Landsforeningen for sivilt beredskap 
- Landsorganisasjonen i Norge 
- Mattilsynet 
- Miljøstiftelsen Bellona 
- Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
- NAV 
- NetCom 
- Norges Miljøvernforbund 
- Norges Naturvernforbund 
- Norges Røde Kors Hjelpekorps 
- Norges sivilforsvarsforbund 
- Norsk Folkehjelp sanitet 
- Norsk brannbefals landsforbund 
- Norsk brannvernforening 
- Norsk kommunalteknisk forening 
- Norsk luftambulanse 
- Norsk rikskringkasting 
- Norske kvinners sanitetsforening 
- NVE 
- Næringslivets hovedorganisasjon 
- Næringslivets sikkerhetsorganisasjon 
- Næringslivets sikkerhetsråd 
- Oljeindustriens landsforening 
- Politidirektoratet 
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- Prosess- og foredlingsindustriens landsforening 
- Post- og teletilsynet 
- Redningsselskapet (NSSR) 
- Redningstjenestens personalforbund 
- Sametinget 
- Samerådet 
- Sivilt beredskaps tjenestemannslag 
- Statens strålevern 
- Telenor 
- Telfo – tekniske entreprenørers landsforening 
- Utdanningsdirektoratet 
- YS 
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