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Mandat for utarbeiding av helhetlig ROS 

I forbindelse med utarbeiding av helhetlig ROS analyse for Berlevåg kommune skal det 

opprettes en prosjektgruppe. Prosjektgruppen gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- 

og sårbarhetsanalyse for Berlevåg kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en 

rapport. Basert på den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal prosjektgruppen lage 

forslag til plan for oppfølging for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. 

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal 

beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret, samt forskrift om kommunal 

beredskapsplikt. 

Formål: 

Formålet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er å: 

 gi en oversikt over risiko- og sårbarhetsforhold i kommunen, og hvordan de påvirker 

kommunen 

 avdekke sårbarhet og gjensidige avhengigheter 

 foreslå tiltak for hvordan risiko og sårbarhet kan reduseres og håndteres 

 gi planleggingsgrunnlag og beslutningsstøtte i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap 

Organisering, roller og ansvar: 

 kommunens administrative ledelse er oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- 

og sårbarhetsanalysen 

 representanter fra kommunens administrative ledelse utgjør styringsgruppen og 

utpeker prosjektleder og prosjektdeltakere for prosjektgruppens arbeid 

 prosjektgruppen har ansvar for å planlegge og gjennomføre den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen 

 prosjektleder skal holde styringsgruppen orientert om prosjektets status underveis 

 kommunen forplikter seg til aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene i prosjektet 

 relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i arbeidet med 

gjennomføringen 

 prosjektleder skal presentere resultatene fra den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen, inklusive forslag til plan for oppfølging for kommunens ledelse 

 kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalysen for kommunestyret og følge opp plan for oppfølging 

Budsjett og tidsplan: 

Prosjektet skal ha oppstart uke 2 i 2019 og ferdigstilt rapport leveres innen utgangen av 

september 2019. 
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Kostnader forbundet med utarbeiding av helhetlig ROS analyse skal belastes teknisk. 




