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Hva saken gjelder:
Større oppdatering av Tromsø kommunes helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2014.
Saksutredning:
Bakgrunn for saken:
I henhold til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret
(Sivilbeskyttelsesloven) § 14 og forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 skal kommunen
gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Den helhetlige risikoog sårbarhetsanalysen skal kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede
hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen. Risiko- og
sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. juni
2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første
ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.
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For å sikre eierskap til gjennomføring, resultat og oppfølging av analysen, skal den helhetlige
risiko- og sårbarhetsanalysen forankres i kommunestyret, jamfør forskrift om kommunal
beredskapsplikt § 2.
En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse bør ha et tverrfaglig fokus og sikre at nødvendig
kompetanse om kommunens virksomheter og geografiske områder tas med inn i analysen.
Relevante offentlige og private aktører skal derfor inviteres med i arbeidet med utarbeidelse
og oppdatering av analysen.
For å sikre at kommunen arbeider helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og
beredskap, herunder helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, er beredskapsutvalget oppnevnt
som prosjektgruppe for oppdatering av helhetlig ROS for Tromsø kommune.
Beredskapsutvalget er en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av representanter fra ulike
fagområder internt i kommunen.
Behov for oppdatering
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap, både med tanke på dimensjonering av beredskapen og som
beslutningsgrunnlag for hvilke områder som bør prioriteres for å redusere kommunens
sårbarhet. Det er derfor viktig at den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er et levende
dokument som oppdateres regelmessig, for å sikre et best mulig oversiktsbilde av kommunens
risiko og sårbarheter.
Gjeldende helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse for Tromsø kommune ble ferdigstilt i 2014.
Vi lever i en verden i endring, som også medfører endringer i risikobildet både nasjonalt,
regionalt og lokalt. Etter ferdigstillelse av forrige helhetlige ROS-analyse har Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kommet med en ny veileder til helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse i kommunen, og Fylkesmannen i Troms kom med oppdatert FylkesROS i
2016. Disse dokumentene er vesentlige grunnlagsdokumenter for kommunens egen helhetlige
ROS-analyse.
For å sikre at kommunens gjeldende helhetlige ROS-analyse er i tråd med relevant regelverk
og tar høyde for et endret risikobilde samt prioriteringer fra DSB og Fylkesmannen er det
derfor nødvendig med en større oppdatering av gjeldende helhetlige ROS-analyse for Tromsø
kommune.
Vedlegg:
Mandat for oppdatering av helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Tromsø kommune.
Vedtakskompetanse:
Kommunestyret
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