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FORORD 
Vi lever i et samfunn som er i stadig forandring og hvor ulike hendelser kan ramme den enkelte 
kommune. Nasjonale føringer tilsier at enhver kommune skal gjennomføre en risiko og 
sårbarhetsanalyse for å undersøke om den beredskap som finnes kan ivareta hendelser som kan 
oppstå.  
 
Ulike lover befester plikten til å utføre en slik ROS analyse. Klarest er Lov om kommunal 
beredskapsplikt. Rådmannen har sett det som hensiktsmessig at en slik analyse utføres av Bardu 
kommune selv. Videre skal ROS analysen være oversiktlig og lettfattelig, slik at den blir et eiet og 
levende dokument. Analysen vil bli revidert minst hvert 4. år, men kan utløses med annet 
tidsintervall, der større organisatoriske forandringer eller spesielle hendelser oppstår.   
 
ROS analysen for Bardu kommune skal si noe om dagens beredskapsnivå. Den skal påpeke svakheter 
samt angi hvilke tiltak som må til for å oppnå en akseptabel risiko og en fornuftig beredskap. 
Analysen skal også danne grunnlaget for utarbeidelse av beredskaps/kriseplaner, alt i den hensikt, at 
Bardu skal være en trygg kommune å ferdes og bo i. 
 

SAMMENDRAG 
Arbeidet med den helhetlige ROS analysen startet opp våren 2012. Arbeidene skulle gjøres i 
samarbeid med Fylkesmannen og utgjøre et pilotprosjekt med analyseverktøyet CIM.  Dette 
verktøyet viste seg ikke å være hensiktsmessig i bruk til ROS-analyser og dessuten var Fylkesmannen 
lite tilgjengelig. Samarbeidsprosjektet ble derfor besluttet terminert. I etterkant har Bardu kommune 
anskaffet analyseverktøyet til firmaet Kvalitetslosen, og ROS-analysen er gjennomført med dette. 
 
Det har vært avholdt plenumsmøte, hvor ulike hendelser/trusler er avdekket og opplistet. Videre har 
en i arbeidsgrupper analysert hendelsene videre. Styringsgruppen har kvalitetskontrollert analysene 
og bestemt akseptkriteriene. 
 
Det er avdekket 76 tiltak som må utføres for at beredskapen I Bardu kommune skal anses å være 
tilfredsstillende. Flesteparten av disse tiltakene er av organisatorisk art mens noen utløser kostnader. 
Etter vedtak i kommunestyret utarbeides beredskapsplaner på bakgrunn av dette 
analysedokumentet.  
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1.1 Målsetting/hensikt 
Ved å gjennomføre en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse vil vi få vite hvordan den 
nåværende beredskapen i Bardu kommune er i stand til å håndtere de ulike trusler 
kommunen kan stå overfor. Der beredskapen avsløres som mangelfull, må vi   
gjennomføre tiltak slik at vi oppnår en akseptabel beredskap som ivaretar 
innbyggernes sikkerhet og skaper et trygt samfunn. Ros analysen vil derfor være et 
viktig dokument i kommunens arbeid med å prioritere forebyggende tiltak overfor 
uønskede hendelser som kan skje i Bardu. ROS-analysen skal dekke de krav som 
lovverket setter til slike analyser. Analysen er gjennomført i henhold til Norsk-
standard 5814 ( ISO 31000 og ISO 31010) 
 

1.2 Ajourhold 
Kommunen skal revidere analysen med 4 års mellomrom, eller når endringer i 
struktur/organisering eller andre viktige endringer skjer. Dette ansvaret er lagt til 
beredskapslederen i Bardu kommune. 
 
 

1.3 Definisjoner 
 Risiko: sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser 

herunder 

 Effekt på mennesker (helserisiko) 

 Økonomiske verdier 

 Miljømessige verdier 

 Sårbarhet: Uttrykker systemets evne til å fungere og oppnå sine mål når det 
utsettes for påkjenninger 

 Krise er en subjektiv opplevelse av utilstrekkelighet i en gitt situasjon. 

 Krisesituasjon er en uforutsett hendelse med et omfang som krever større 
ressurser enn det ordinære hjelpeapparat og Bardu brann og redning kan 
håndtere på en tilfredsstillende måte. 

 Risikoanalyse: systematisk framgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko. 

 Sannsynlighet: beregne eller anslå hvor hyppig en uønsket hendelse kan 
forventes å inntreffe. 

 Konsekvens: Mulige følger av en uønsket hendelse. 
 

 
 



 

 

2.     ORGANISERING AV OG MANDAT FOR ANALYSEARBEIDET. 

 

2.1  Forankring 

  Vedtak i kommunestyret om utarbeidelse av kommunedelplan for  
  samfunnssikkerhet og beredskap, sak nr. 14/12 28.03.2012.  

ROS analysen med beredskapsplan/handlingsdel danner grunnlaget for 
planen. 

2.2  Organisering 
 

        Brannsjef/beredskapsleder 
delegeres myndighet av rådmannen til å være prosessleder som 
koordinerer ROS-analysene og utarbeider forslag til beredskapsplan. 

 

        Styringsgruppe 
       Fastlegger kravspesifikasjon (Risikomatrise) 
       Kvalitetssikrer rapportgrunnlaget fra arbeidsgruppene. 
 

        Arbeidsgruppene 
       Kartlegger risikopunkter og kvantifiserer disse med hensyn på    
       sannsynlighet og konsekvens. 
       Beskriver dagens beredskap og eventuelle nødvendige tiltak innenfor       
       rammen av  den risikomatrisen som styringsgruppen har utarbeidet. 

 
 

         2.3      Mandat 
 * Analysere og beskrive alle forhold som direkte eller indirekte har  
  betydning for kommunens evne til å håndtere kriser. 

       Utarbeide forslag til revidert beredskapsplan (kriseplan) for Bardu 
 kommune basert på ROS-analyser. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. AKSEPTKRITERIER 
 
Når det gjelder akseptkriterier så vil Kvalitetslosens analyseverktøy benyttes. Under ser vi de 5 delte 
modulene som velges både for sannsynlighet og for konsekvens. Dette brukes i praksis av 
arbeidsgruppene når de skal analysere en hendelse. Først velger hver enkelt person i arbeidsgruppen 
en verdi fra modulen for sannsynlighet. Deretter en verdi fra modulen for konsekvens.  
Produktet av disse 2 verdiene (sannsynlighet ganger konsekvens) framkommer i risikomatrisen. 
Akseptkriteriet dette produktet ikke må overstige, er den veiledende verdien 9.  Hvis en hendelses 
produktverdi overstiger verdien 9 og da vises i rød sone, må tiltak foreslås før arbeidsgruppen på ny 
setter sine verdier på sannsynlighet og konsekvens. Derfor ser vi også lenger ned at risikomatrisen 
vises med en før og etter situasjon. 
 
Sannsynlighet

 
Konsekvens 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Risikomatrisen 

 
 
Den veiledende akseptgrense på 9 framstår i risikomatrisen som en bue som skiller en hendelse med 
uakseptabel verdi ( rød sone) og akseptabel verdi (gul/grønn sone) 

4. STYRENDE DOKUMENTER 
 

4.1Lover og forskrifter 
 

Norsk standard 5814 
 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven)  
 
Byggteknisk forskrift- TEK 10. Forskrift om tekniske krav til byggverk. 
 
Lov om kommunal beredskapsplikt (Sivilbeskyttelsesloven med tilhørende forskrifter) 
 
Lov om helsemessig og sosial beredskap.( Helseberedskapsloven m/forskrifter) 
 
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver ( Brann og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter) 
 
Storulykkesforskriften 
 
Forskrift om strålevern og bruk av stråling 
 
Andre gjeldende forskrifter og lover 



 

 

4.2Andre dokumenter 
 
Kriseplan for Bardu kommune 
Redningsplan for Barduvassdraget  
Risiko og sårbarhetsanalyse for området brann og redning 
Helse- og Omsorgsplan for Bardu Kommune. Revideres 2012.  ( Tidligere Helse- og 
Sosialtjenesteplan er foreldet). 
Plan for helsemessig og sosial beredskap (”Helseberedskapsplan”).  Siste revisjon april-09. 
Katastrofeplan – helsetjenesten i Bardu.  Siste revisjon mars-09. 
Kaliumjodid- utdelingsplan. (”Atomberedskapsplan”). Delegert  Bardu Røde Kors. 
Smittevernplan- Bardu Kommune. Sist revidert  mai-09. 
Plan for håndtering av svineinfluensaepidemi. Mai-09. 
Plan for Habilitering / Rehabilitering. Revidert 2012, skal godkjennes OMS-utvalg. 
Vegvesenet, 1908 Grovanalyse driftskontrakt Indre Troms 
Troms kraft, ROS innspill 
Fylkesmannens beredskapssider 
NGI skredkart 
 
 

5.RISIKO OG SÅRBARHET UTENFOR KOMMUNENS GEOGRAFISKE               
OMRÅDE SOM KAN HA BETYDNING FOR KOMMUNEN. 

 
 

Flom 
Store nedbørsmengder i nedslagsfelter utenfor Bardu kommune kan ha innvirkning på 
vannføringen i eksempelsvis Barduelva og Salangselva. Dette er inntatt analysert under 
hendelse  ” Flom ” samt  ” Kritisk infrastruktur”  
 

Forurensning 
Det kan tenkes at forurensning kan skje i en av nabokommunene ,  med spredning via luft 
eller vann til Bardu kommune. Det vil da være snakk om akutt forurensning som er analysert 
under «Akutt forurensning» brann og beredskap. 
 

Nordnesfjellet 
Det er kjent at Nordnesfjellet, Kåfjord kommune,  er i utglidning og det utarbeides en 
beredskapsplan som berører mange kommuner. Så også Bardu, som blir involvert når det 
gjelder innkvartering av evakuerte. Dette vurderes imidlertid ikke som en trussel for Bardu 
kommune. 



 

Storulykke 
En storulykke kan skje i nabokommuner og kan føre til stenging av E-6 over lengre tidsrom. 
Dette analyseres under « Kritisk infrastruktur». 
 

Delkonklusjon: 
En ser ikke at hendelser i våre nabokommuner kan utløse trusler som ikke kan håndteres 
med den beredskapen og de tiltak som framkommer i den helhetlige ROS-analysen. 
 

6. BEHOVET FOR BEFOLKNINGSVARSLING OG EVAKUERING 
 
Det er på det rene at en del av de truslene som er analysert vil utløse et behov for varsling av 
befolkningen og i noen tilfeller evakuering av utsatte husstander eller områder. 
 

Snøskred 
Under hendelsen «Skred» er et av tiltakene at Bardu tilsluttes « Nordnorsk 
skredovervåkning» Dette er vurdert så viktig av rådmannen at medlemskap allerede er 
utført. Det er Bardu brann og redning som har i oppgave å forvalte oppgavene relatert til 
denne tjenesten. Ved akutt fare for snøskred er det 2 områder i Bardu som er spesielt utsatt. 
Det gjelder Høyden og Blomlia. Få husstander blir berørt og brannvesenet har som oppgave 
å varsle disse. Varslingsrutiner vil bli videre befestet i den beredskapsplanen som skal lages 
på bakgrunn av denne helhetlige ROS-analysen. 
 

Flom/dambrudd 
Ved f.eks en storflom eller dambrudd (Bardu elv)  kan det være aktuelt å varsle utsatte 
befolkningsområder langs Bardu elva og Salangselva. Mest utsatt er Barduelva og her finnes 
et flomkart som bestemmer hvilke husstander som eventuelt vil bli berørt ved henholdsvis.  

Gasslekkasje 
Under temaet «storulykke» er en større gassulykke/gassutslipp analysert da forsvarsbygg har 
stor opplagring av propan. En slik ulykke med utslipp av større mengder gass vil medføre 
krav til varsling og evakuering av større områder med mange personer. Det er i denne 
analysen foreslått som tiltak at det utarbeides en beredskapsplan særskilt for denne 
hendelsen. Her vil nødvendige tiltak for varsling og evakuering inntas. Ansvaret for 
utarbeidelse og gjennomføring av nevnte beredskapsplan , legges til brannsjefen .  
 

Annen varsling 
Som nevnt vil det, på bakgrunn av den helhetlige ROS-analysen, bli utarbeidet en tilhørende 
beredskapsplan. Her vil varsling være et sentralt tema. Det er flere firmaer som tilbyr 
varsling i alle varianter. F.eks. brukes UMS allerede i forskjellige kommunale etater for 
varsling.  Her kan flere typer informasjon og meldinger sendes til alle kommunens 
innbyggere eller for et begrenset område. Komplette varslings og evakueringsprosedyrer vil 
bli presentert i den kommende beredskapsplanen. 



7. ARBEIDSGRUPPER FOR ANALYSERING AV HENDELSER                                                              
 
I det følgende listes opp de personer som har vært med på å utføre analysedelen av de 
hendelser som er aktuelle for de ulike enhetene i kommunen. De har også kommet fram til 
de tiltakene som må gjennomføres for å oppnå en tilfredsstillende beredskap. 
 
 

BARNEHAGENE 
Berit Carho 
Berit Meyer 
Berit Moen 
Jenny Kristiansen 
Siv Sollid 
Thora Jørgensen 
Øyvind Kjærstad 
 

SKOLENE 
Leif Jarle Liland 
Gro Bjerregaard 
Hanne Mari S. Lindland 
Heidi Midttun 
Liv Krogstad 
Tonje Holkestad 
 

LANDBRUK 
Ingeborg Nina Nygaard 
Marit Strøm Nordmo 
Maria Løksa, Veterinærtjenesten 
Øyvind Fossli, Mattilsynet 
Gro Andersen, Mattilsynet 

ADMINISTRASJON 
Leif Erik Mikkelsen 
Anne Løkse Berthinussen 
Rita Bjørn 
Magnus Lettrem 
Lene Lettrem 
Stian Holm Strømseth 

TEKNISK 
Johanne Sollid 
Per Åke Heimdal 
Steinar Danielsen 
Thorstein Lundberg 
Sindre Dahle 
Hugo Spansvoll 



 

HELSE 
Inger Linaker 
Arne Holm 
Linda Bjørnsund 
 

BRANN OG REDNING 
Are Berg 
Frode Berg Johansen 
Jan Sagmo 
Pål Anders Bjørnsen 
 

KRITISK INFRASTRUKTUR  
Per Åke Heimdal 
Trygve Møllerbakken, Lensmann 
Rune Kværnan, Forsvaret 
Birger Schjølberg, Vegvesenet 
Halvard Strand, NVE 

 

FORSVARET 
Stig Køhl 
Jakob Sande 
Rune Kværnan 
Cato Aakvik  

8. RESULTATENE AV ROS-ANALYSEN MED KOMMENTARER OG                                                                                                                                  
FØLGEKONSEKVENSER 
 
Her finnes en oversikt over alle de enkelte analyser foretatt av prosjektgruppene. 
Hver hendelse er gjengitt med: 

 Nr. 

 Tittel 

 Hendelse med årsak 

 Sannsynlighet 

 Konsekvens 

 Akseptgrense 

 Forebyggende tiltak ved overskridelse av akseptgrensen 

 Plassering i matrisebildet 
 
Etter hver sektors arbeidsgruppes analyser, kommenteres resultatene og 
følgekonsekvenser. Følgekonsekvenser er der hvor andre sektorer og aktører 
enn den gjeldende arbeidsgruppe blir berørt av en hendelse.  



 
 
 
 

Administrasjon  
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



KOMMENTARER OG FØLGEKONSEKVENSER, ADMINISTRASJON 
 
Innenfor denne arbeidsgruppen er det 3 hendelser som utløser forslag til tiltak for å 
komme innenfor den veiledende akseptverdien.     
 
552.  
Brann i rådhuset, ble ikke vurdert som særlig sannsynlig, men konsekvensene 
dersom brann oppstår vil være høye! Omfanget av en brann vil være vesentlig for 
hvor store konsekvensene blir, naturlig nok. Det faktum at vi har direkte varsling til 
brannstasjonens eget alarmmottak samt et kasernert brannvesen ca. 150m unna, er 
faktorer som høyst sannsynlig vil begrense omfanget dersom uhellet er ute. Største 
følgekonsekvens vil være dersom IT `s systemer faller bort. Det vil påvirke alle 
kommunale arbeidsplasser også utenfor rådhuset.  
 
 559. 
Brudd på taushetsplikten, kan avstedkomme konsekvenser som tapt anseelse, 
kriminalitet og mislighold av helseopplysninger/pasientjournaler. 
Gode tiltak som settes inn her vil langt på veg minimalisere konsekvensene 
  
579.  
Generell systemsvikt innenfor IT. 
Det kan være mange årsaker til at IT systemene faller bort for lengre eller kortere tid. 
Det er ovenfor nevnt brann i rådhuset , men også langvarig strømbrudd, teknisk svikt 
som maskinvare-, program-, eller nettverksbrudd samt kabelbrudd vil være 
hendelser som medfører nedetid.  
 
Her ser vi mange følgekonsekvenser og disse hendelsene som arbeidsgruppen for 
administrasjon har analysert,  går også igjen i andre arbeidsgruppers vurderinger. F. 
eks. kritisk infrastruktur.  De mest alvorligste følgekonsekvenser vil vi finne innenfor 
helse. Pasientjournaler som ikke lenger er tilgjengelige kan være livsviktige når det 
gjelder medisinering av syke pasienter. En må her etablere særskilt beredskapsplan 
for legevakt samt pleie og omsorg som sikrer faste rutiner ved lang nedetid! Videre 
så må vi sikre oss at ikke kommunens nedetid på IT ikke blir langvarig. 
Arbeidsgruppen innen administrasjon har foreslått flere tiltak som reduserer 
muligheten av langvarig nedetid og gjør kommunen i stand til å opprettholde sin 
virksomhet eller gjenoppta virksomheten etter at en slik hendelse er inntruffet.              
 
 
 
 



Teknisk 1 - Vannforsyning 

 
 

 
 
 



Teknisk 2 - Radon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teknisk 3 - Flom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Teknisk 4 - Miljøfarlig utslipp 
 

 
 

 
 
 



Teknisk 5 - Skred / Ras 

 

 



KOMMENTARER OG FØLGEKONSEKVENSER ,TEKNISK 
 
Teknisk sektor har mange hendelser til vurdering. 4 hendelser er av en slik art at de 
avstedkommer tiltak for å få risikoen ned på et akseptabelt nivå.  
 
Dambrudd/ 1000 årsflom 
Det skal bemerkes at selv om dambrudd/1000 års flom ikke er vurdert til å overstige 
verdien 9, som tilsier tiltak, så er dette likevel hendelser som er vurdert nærmere. 
Derfor er det utarbeidet en evakueringsplan for Barduvassdraget med tilhørende 
kartverk som angir flomgrenser for henholdsvis dambrudd og 1000 års flom. 
Styringsgruppen har i tillegg bestemt at UMS varsling på sms skal detaljeres og 
videreframføres i Bardu kommune. Det vil i kommende beredskapsplan inntas 
særskilt varsling av innbyggere, som har en bosetning som vil bli berørt ved nevnte 
hendelser. I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale mellom Bardu kommune og 
Bardu Røde kors og videre har vi 339 skvadronen( helikopter) som kan bringe ut f.eks 
livsviktige medisiner hvis områder er uframkommelige på grunn av vannmasser eller 
ødeleggelser.  
 
511 og 512. 
Brudd på hovedvannsledningen. Både sannsynlighet og konsekvens er her vurdert til 
over veiledende akseptgrense. Tiltakene; effektivisering av soneinndelinger,  
hyppigere overvåkning og rehabilitering av eksisterende ledningsnett får risikoen ned 
på akseptabelt nivå.  Følgekonsekvensene vil igjen ramme legevakt og pleie og 
omsorg, men også skole/barnehage innenfor oppvekstsektoren vil bli rammet hardt. 
En ser at tilgang til rent vann er særs viktig og disse tiltakene må derfor vektlegges 
høyt. Det ledningsnettet som er påbegynt lagt nordover og som skal sløyfes inn mot 
annet vannforsyningsnett, ved Finnkroken, vil sikre Bardu kommune en toveis 
hovedledningsstruktur som vel reduserer sannsynlighet for langvarig bortfall av rent 
vann betraktelig.      
 
513. 
Radon i løsmasser og berggrunn kan forårsake stråling. 
Kartlegging og fysiske tiltak som avluftning og radonduk vil være risikoreduserende. 
Det er gjort en omfattende kartlegging av alle de kommunale byggene i Bardu 
kommune. I tillegg er det utført spredte kartlegginger i eksisterende bebyggelse. I de 
kommunale byggene som er kartlagt med verdier over minimumskravene er nå tiltak 
utført og forholdene brakt i orden.  For nye byggeområder må det stilles krav til 
utbygger/regulant å kartlegge radonfaren gjennom målinger. Radonduk er også 
obligatorisk ved bygging av nye boliger og endelig vil Areal- ros (Komm.planens 
arealdel) også ta høyde for radon ved planlegginger av nye byggeområder for 
framtiden. 
 
520. 
Akutt forurensning, kan skje som uforutsette utslipp av gift, kjemikalier eller andre 
forurensende stoffer. Som kasernert brannvesen vil Bardu brann og redning komme 
raskt til akutte forurensninger. Konsekvensene vil derfor bli mindre enn om en hadde 
kun et deltidsbrannvesen. Medlemskap i IUA 
( interkommunalt utvalg mot akutt forurensning ) vil medføre hjelp fra andre 
brannvesen med tilgang på mye utstyr, men også ekstern ledelseshjelp ved riktige 
store utslipp. Tilsyn med bedrifter samt mobilisering av forsvaret er også tiltak som 
foreslått av arbeidsgruppen innenfor teknisk sektor.   



 
522 
Snøskred er vurdert særskilt på 2 plasser hvor det er ekstra stor fare for at 
husstander kan bli tatt av skred. Det er på Høyden og i Blomlia.  
Medlemskap i Nordnorsk skredovervåkning gir oss muligheten til å bli varslet på et 
tidlig tidspunkt når skredfaren er overhengende. NGI er igjen linket opp mot 2 
kjentmenn, en i hvert av de nevnte områdene. Videre foretar brannvesenet 
snømålinger på Setermoen brannstasjon hver dag i sesongen. Disse målingene 
meldes igjen NGI og skaffer sistenevnte ytterligere informasjon til å vurdere 
eventuell skredfare. Dersom faren er til stede og evakuering anbefales, gis beboerne 
tilbud om annet opphold i den vanskelige perioden. 
Dette ble tilbudt f.eks i 2013 for 3 personer i 2 husstander i Blomlia. I romjulen 2014 
hadde vi på nytt et stort snøfall med tilhørende fare for snøskred. Politi, brann og 
redning, plansjef, rådmann og ordfører avholdt da 2 møter og vurderte forholdene 
fortløpende. En ser ut fra dette at Bardu kommune har en fungerende beredskap for 
slike hendelser. Det skal videre informeres at politiet har mulighet til å kreve 
evakuering på selvstendig grunnlag uavhengig av kommunens prosedyrer. 
Varslingsprosedyrer, som omtalt her, inntas i Beredskapsplanens handlingsdel. 
 
For å hindre risikoen for at liv og helse går tapt ved snøskred er det selvfølgelig viktig 
at NGI`s og andre skredkart legges til grunn ved etablering av nye byggeområder 
gjennom Areal-ros. Også oppføring av link til varsom.no kan gi innbyggere og 
tilreisende informasjon om skredfaren i nå-tid. Videre kan kjentmenn ut fra 
lokalkunnskap etablere merkede løyper vekk fra tradisjonelle rasutsatte steder.    
  

 

 

 

 

 

 

 

Helse 1 - Epidemier 
 



 
 

 



Helse 2 - Liv og helse



 
 
 
KOMMENTARER OG FØLGEKONSEKVENSER, HELSE.  
 
Helse hadde 2 hendelser som medførte at tiltak må til for å få risikoen ned på et 
akseptabelt nivå. 
 
525. 
Influensautbrudd kan føre til dødsfall hos svake grupperinger i befolkningen og 
følgekonsekvensene kan bli store da stort frafall i arbeidsstokken kan ramme viktige 
samfunnstjenester. F.eks ved Barduheimen, branntjenesten, politi og skolevesen. 
Influensavaksine og antivirale medisiner vil redusere både sannsynlighet for utbrudd 
samt konsekvenser ved allerede utbrudd både når det gjelder tap av liv eller 
sykdomsfrafall i arbeidsstokken. Her påpekes også at det allerede finnes en 
smittevernplan i kommunen, som opplistet ovenfor under avsnittet ”andre 
dokumenter” Dette tiltak vil sterkt redusere risikoen for en større spredning av et 
utbrudd. Videre kan kommunelegen også komme med informasjon i massemedia og 
eventuelt stenge forsamlingslokaler, skoler osv. Her skal en imidlertid merke seg den 
direkte følgekonsekvensen ved f.eks å stenge en skole. Antageligvis vil flere ansatte i 
helsesektoren ha barn som må passes, slik at de ikke kan utføre arbeidet sitt. Tiltak 
som å stenge skoler må derfor grundig vurderes før iverksettelse.     
 
 
 
 



528 
Et klart eksempel på en hendelse som får konsekvenser på flere områder eller 
sektorer vil være en stor ulykke på E-6. Dette gjenspeiles av bl.a. at hendelsen dukker 
opp i flere arbeidsgruppers vurderinger. Foruten Helse har også Brann og redning 
selvfølgelig analysert dette. Kriseledelse samt kriseteam, vegvesenets 
ulykkesavdeling er også andre instanser som kan bli involvert. Vegvedlikeholdet vil 
være viktig for at sannsynligheten av en slik hendelse kan oppstå. Videre vil et 
kasernert brannvesen som vi innehar, sørge for en raskere utrykning, og arbeidet 
med frigjøring og redning likeså. Moderne teknisk utstyr og et oppgradert 
brannvesen på kurssiden, borger for hurtigere og riktigere redning av skadde. 
Økte trafikkontroller og hastighetsskilt som kan senkes ved vanskelige kjøreforhold 
ses også som viktige tiltak av arbeidsgruppen innen Helse. Øvelser og opplæring av 
helseansatte vil i tillegg redusere konsekvensene av en stor-ulykke.  
 
En mulig følgekonsekvens kan være at Bardu ikke får levert kommunale tjenester til 
beboere omkring ulykkessted eller på andre siden av ulykken pga steng veg. En er 
ikke kjent med at det i Bardu har vært livstruende situasjoner pga slik hendelse og de 
aller fleste steder har man omkjøringsveger. Ved akutt sykdom og stengte veger vil 
dette være et ansvar ambulanse/Unn innehar. Medisiner og legepersonell vil da bli 
flydd inn. Evakuering av pleietrengende ved alvorlige langvarige ulykker vil være et 
politi ansvar. Ved mindre akutte situasjoner, men hvor det er personer som er 
avhengig av pleie/medisiner må kommunens kriseledelse vurdere om det er  
mulighet til å frakte pleiepersonell til stedet, eller om man for en periode skal 
evakuere personer inn til sentralt sted i kommunen. Kommunens kriseplan har 
særskilt avsnitt for evakuering og valg av egnet transport vil være situasjonsbetinget.       

 
 

Barnehager  -  Liv og helse 
 
 

 



 
 



 

KOMMENTARER OG FØLGEKONSEKVENSER FOR OPPVEKST, BARNEHAGER 

Oppvekst barnehager hadde 2 hendelser som medførte at risikoen oversteg veiledende 
akseptgrense. Videre foreslo de også ekstra tiltak på en tredje hendelse, (Brann i barnehage), da de 
så dette som viktig selv om vurderingene ikke oversteg akseptverdien.   

 

533. 
Barn som forsvinner, kan skje av flere årsaker. Barn kan stikke av eller bli hentet av foreldre uten at 
info blir gitt. I verste fall kidnapping utført av foreldre i konflikt eller av utenforstående.    

Inngjerding, bedre rutiner rundt tilsyn med port samt forbedring av informasjon rundt besøk av 
eksterne brukere ble ansett som tiltak for å redusere muligheten for at barn forsvinner. Likeså 
innskjerping av rutiner rundt hente/bringefasen. De foreslår også nulltoleranse når det gjelder 
henterutinene. Det vil si at ingen kan hentes av slektninger/bekjente uten at skriftlig beskjed gis av 
foreldre. Nulltoleransen gjelder også hvis henter er ruset eller psykisk ustabil.  

 

534 
Overgrep på barn i barnehage, som skjer i åpningstiden, kan være av voldelig, seksuell eller psykisk 
art. Her må følgende tiltak innføres for å hindre sannsynligheten av at slikt oppstår samt redusere 
konsekvensene dersom det likevel mot formodning inntreffer; Informasjons og opplysningsdialog 
med foreldrene. Kontrollrutiner overfor nyansatte. Opprettelse av entydig oppfølgingsrutine for barn 
som er rammet av overgrep samt økt bevisstgjøring av problemet gjennom personalmøter, kursing 
og veiledning.  
 



 
531 
Brann i barnehage ble ikke vurdert til at risikoen kom over veiledende akseptgrense, men 
arbeidsgruppen kom til at tiltak burde gjøres likevel. Alle brannalarmanleggene i barnehagene må 
tilknyttes Bardu brann og rednings alarmmottak. De ville også innføre nye rutiner rundt ladeenheter 
samt nulltoleranse for bruk av levende lys.    
 
 
 
Følgekonsekvensene for oppvekst barnehage medfører at andre instanser også kommer inn i bildet 
og kan utføre tiltak. Politi, barnevern, psykisk helsevern og kriseteam vil være aktuelle følgesektorer.       

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skole  - Liv og helse 
 

 



 

 

 

 

KOMMENTARER OG FØLGEKONSEKVENSER OPPVEKST, SKOLENE. 

 

544. 
Mobbing er en aktuell hendelse som enten kan skje fra elev til elev eller fra ansatte mot elever. 
Arbeidsgruppa vurderer her sannsynligheten som stor, for at dette kan oppstå. 
De 2 tiltakene som ble foreslått for å redusere risikoen ned til akseptert nivå, går på å utarbeide en 
plan for sosial kompetanse. Videre utføre evaluering av de eksisterende tiltak og rutiner, som finnes, 
og forbedre disse.  
 
Konsekvenser for annen sektor kan her bli oppfølging av psykiatritjenesten/helse.   

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Landbruk  - Klima og natur 
 

 
 

 
 



 

Landbruk 2 - Klima og natur  
 
 

 
 
 
KOMMENTARER OG FØLGEKONSEKVENSER , LANDBRUK. 
 
547.  
Smittsomme dyresykdommer, eller epidemi, kan ramme besetninger, ville dyr i 
naturen samt hus/kjæledyr. I verste fall kan dyresykdommer smitte til mennesker. 
Svine- eller fugleinfluensa er eksempler på sistnevnte, og dette ses på som alvorlig av 
helsemyndighetene.  For å få slike hendelser ned på et akseptabelt risikonivå foreslås 
utplassering av infoskilt og brosjyrer på egnede plasser i Bardu kommune. Her skal 
informeres om truende dyresykdommer, innførte matvarer og oppførsel i naturen. 



Skiltene og brosjyrene vil være flerspråklige og plasseres på egnede plasser i Bardu 
kommune. 
 
Et annet tiltak vil være innføring av infoside på Bardu kommunes hjemmesider med 
link til Mattilsynets informasjonssider vedrørende husdyrhold og kjæledyr. 
 
Gjennomføring av kurs og opplæring av besetningsholdere og landbruksansatte, ser 
arbeidsgruppen som viktig for å bevisstgjøre de som er nærmest 
dyrehusholdningene slik at reaksjon kan skje raskere. Med det vil også mulighetene 
for en større utberedelse begrenses. 
 
Ved utbrudd av f.eks svine- eller fugleinfluensa kan, foruten landbruk, også 
veterinærtjeneste, mattilsyn , lokalt helsevesen samt nasjonale helsemyndigheter bli 
berørt.  
   

 

Forsvaret - Ulykker og katastrofer 

 
 
 



 
 
KOMMENTARER OG FØLGEKONSEKVENSER, FORSVARET. 
 
Forsvaret er en stor aktør i Bardu kommune. Setermoen leir som er Norges største 
hærgarnison medfører mye ekstra aktivitet i kommunen. Hendelser som feilskyting, 
forurensning, vold og gassulykke er hendelser som er vurdert av denne 
arbeidsgruppen. 
 
560. 
I Setermoen leir er nedgravd tank for propan til oppvarming på 100m3. ved fylling 
eller lekkasje kan utslipp medføre eksplosjonsfare og med tanke for at leiren ligger 
vegg i vegg med Setermoen sentrum kan dette få store konsekvenser for 
lokalsamfunnet i tillegg til leiren. 
 

Tiltak for å få risikoen ned til akseptabelt nivå vil være at brannvesenet gjennom 
obligatorisk brannsyn bruker brannlovgivningen til å kreve anlegget oppgradert mot 
dagens forskriftsnivå. Eier må revidere eksisterende ROS analyse lokalt for 
varmesentralen eller utarbeide en slik ROS analyse dersom dette ikke forefinnes.  Det 
må videre utarbeides en egen beredskapsplan for varmesentralen. Tenker man seg et 
scenario med en alvorlig gassulykke vil konsekvensene følge til mange andre sektorer 
og aktører enn forsvaret. Forsvarsbygg, helsevesen med legevaktsentralen, 
ambulanse og UNN, politi, Brann og redning, kommunens kriseteam og kriseledelse 
vil alle kunne bli involvert. I verste fall også Sivilforsvar og røde kors.  

    



 

 

 

Kritisk infrastruktur  - Systemsvikt 
 

 
 



 

KOMMENTARER OG FØLGEKONSEKVENSER, KRITISK                  
INFRASTRUKTUR OG SYSTEMSVIKT. 

 
 
 
  568 
  Ved langvarig bortfall av tlf og internettsamband kan det oppstå alvorlige problemer  
                            når det gjelder varsling av ulykker, branner eller kriminalitet. Legevakt og ambulanse  
                            likeså. Videre kan drift og produksjon en i en del kommunale instanser samt i private  
                            bedrifter opphøre. 
 
                            For å redusere risikoen foreslås tiltak som f.eks å benytte alternative samband. Brann  
                            og redning har satellitt tlf. og samband over håndapparater (UHF) til 110 sentralen i  
                            Tromsø. Videre har Bardu kommunes legevaktsentral og kriseledelse også  
                            satelittelefoner. 
 
  Innflytting av pleietrengende personer til sentrale deler av kommunen er et annet 
                             tiltak. Her kan denne gruppen få nødvendig ettersyn og pleie.      
 
                             Oppretting av ambulanse/helsepunkter, på strategiske steder,  kan i verste fall også  
                             være et alternativ for å redusere risiokoen.  
 
  Langvarig stengning av veger og følgekonsekvenser er allerede vurdert under Helse. 
  I henhold til Troms kraft er det veldig liten mulighet for at langvarig bortfall av  
                            elektrisitet vil oppstå. Bardu kommune ser likevel Barduheimen syke og aldershjem                    
                            og rådhuset som de mest utsatte objekter hvis dette likevel skulle inntreffe. Det er  
                            derfor satt opp som egne tiltak å skaffe nødstrømsaggregat  for disse byggene. Se  
                            tiltak nr.  74 og 75.   



 
                       
 
 
 

Brann- og redning - Ulykker, katastrofer 
 

 



 

 

Kommentarer og følgekonsekvenser, brann og redning 

575 
På E-6 går det mye tungtransport med farlig gods. Økende trafikk medfører større fare for en alvorlig 
og farlig godsulykke. Det faktum at vi har et kasernert brannvesen vil kunne redusere konsekvensene 
da en har raskere responstid. Anskaffelse av kjemikaliedrakter gjør at en kan stå lenger og sikrere i en 
redningsaksjon. Kursing av ansatte innen brann og redning er et tredje tiltak som reduserer 
konsekvensene og dermed risikoen ved en slik hendelse. Samarbeidsavtale med Bardufoss 
flybrannvesen, som har kjemikaliedykkere, medfører større kapasitet til å redusere konsekvensene 
ved for eksempel lekkasjer fra tanker og lignende. Også en mer utstrakt bruk av 110 sentralen for 
anskaffelse av info om et farlig stoff`s egenskaper frigjør arbeidskraft og gir utrykningsleder og 
fagleder brann færre ting å konsentrere seg om. Alt i alt et mer effektivt arbeide på skadestedet.     
En følgekonsekvens som går igjen er også her at veger kan bli stengt over lengre tidsrom. Dette er 
vurdert ovenfor innenfor vurdering for Helse. Evakuering av bygninger ved akutte ulykker er et 
politiansvar. Bardu kommune har videre evakueringsplaner i Kriseplanen, som nylig er godkjent av 
Fylkesmannen.  



 

573 
En storulykke kan skje på veg, gjennom industriulykke, eksplosjon med mer som fører til et større 
antall døde og alvorlige sårede. Hurtig responstid ved å ha et kasernert brannvesen samt hyppige 
øvelser, gir oss trygghet og gjenkjennelighet som vil bidra til et raskere og mer effektivt arbeid på 
skadestedet. Tilbud om kursing og opplæring i bedrifter i regi av Bardu brann og redning, bevisstgjør 
de ansatte og redusere sannsynligheten for at en storulykke kan oppstå. 
Moderne utstyr til frigjøring og redning av skadde fører også til en reduksjon av konsekvensene 
dersom en storulykke hender. Det er også viktig at det finnes ressurser til å gjennomføre lovpålagte 
tilsyn i bedrifter.     

Ser en på følgekonsekvensene ved en storulykke/større farlig gods ulykke vil mange sektorer og 
aktører bli berørt foruten brann og redning. Politi og ambulanse er selvskrevende aktører. Videre kan 
kommunens kriseteam,  kriseledelse og legevakt bli berørt.  UNN og 110 sentralen i Tromsø. Videre 
transportfirmaets eksperter og eller andre eksperter på et stoffs egenskaper kan bli kontaktet. 
Forårsaker farlig gods ulykken større forurensning skal kystverket og DSB involveres. Det samme med 
IUA (Interkommunalt selskap mot akutt forurensning) Vegvesen for omdirigering til alternative 
vegstrekninger 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. TILTAK TIL BEARBEIDELSE 
   
               Her er opplistet i tabells form alle de tiltak arbeidsgruppene mener er nødvendig for å få  
               Beredskapen opp på et akseptabelt nivå. 
 
Nr TILTAK ETTER ANALYSE KOSTNAD BUDSJETT ANSVARLIG FRIST 

            

  OPPVEKST , BARNEHAGER         

            

  Barn som forsvinner         

1 Inngjerding av barnehager     
(Kostnadsoverslag) 

ukjent Teknisk Enhetsleder 01.01.2016 

2 Forbedre rutiner for tilsyn med port Ingen Oppvekst Enhetsleder 01.01.2016 

3 Forbedre informasjonsflyt ved 
vedlikehold og reparasjoner  

Ingen Teknisk Enhetsleder 01.01.2016 

4 Innskjerpe rutiner for hente/bringe 
situasjonen 

Ingen Oppvekst Enhetsleder 01.01.2016 

            

  Brann i barnehage         

5 Alle brannalarmanleggene i b.hagene 
må tilknyttes brannstasjonen 

20.000,- Teknisk Enhetsleder 01.01.2016 

6 Kasernert brannvesen ( er allerede 
etablert) 

Ingen Brann Brannsjef     Ingen 

7 Nye interne rutiner for behandling av 
elektriske apparuterer 

Ingen Oppvekst Enhetsleder 01.01.2016 

8 Innføre totalforbud mot stearinlys i 
barnehagene 

Ingen Oppvekst Enhetsleder Strakstiltak 

            

  Overgrep av voldelig, seksuell eller 
psykisk art i barnehagen 

        

9 Informasjon og opplysningsdialog med 
foreldrene 

Ingen Oppvekst Enhetsleder 01.01.2016 

10 Innføre kontrollrutiner overfor 
nyansatte 

Ingen Oppvekst Enhetsleder 01.01.2016 

11 Opprette oppfølgingsrutiner for barn 
som er rammet av overgrep 

Ingen Oppvekst Enhetsleder 01.01.2016 

12 Økte bevisstgjøring av problemet 
gjennom personalmøter,kursing - 

        

  og veiledning. Ingen Oppvekst Enhetsleder 01.01.2016 

            

  OPPVEKST, SKOLENE         

            

  Mobbing         

13 Evaluering av de eksisterende tiltak og 
rutiner og forbedre disse. 

Ingen Oppvekst Enhetsleder 01.01.2016 

14 Utarbeide plan for sosial kompetanse Ingen Oppvekst Enhetsleder 01.01.2016 

  
 
 

          



  LANDBRUK         

            

  Smittsomme dyresykdommer, 
epidemi 

        

15 Infoskilt og brosjyrer om truende 
dyresykdommer, innførte - 

        

  matvarer og oppførsel i naturen.  10.000,- Landbruk Landbrukssjef 01.01.2016 

16 Innføring av infoside på Bardu 
kommunes hjemmesider 

Ingen Landbruk Landbrukssjef 01.01.2016 

17 Kurs og opplæring av 
besetningsholdere og 
Landbruksansatte 

30.000,- Landbruk Landbrukssjef 01.01.2016 

            

  ADMINISTRASJON( Service, it, 
økonomi, personal og rådmann) 

        

            

  Brann i rådhuset         

18 Brannsikring av serverrom 10.000,- IT Enhetsleder 01.01.2016 

19 Digitalisering av papirarkiver     Enhetsleder 01.01.2016 

20 Installering av driftsvennlige systemer 
for utnyttelse av   

Ingen IT Enhetsleder 01.01.2017 

  eksisterende back up         

21 Kasernert brannvesen ( er allerede 
etablert) 

Ingen Brann Brannsjef     Ingen 

22 Oppgradere internkontrollsystemet Ingen Rådmann Rådmannen 01.01.2016 

23 Sikringstiltak for tilgang av publikum i 
rådhuset 

60.000,- Rådmann Rådmannen 01.01.2016 

            

  Brudd på taushetsplikt         

24 Innskjerping av rutiner for underskrift 
av taushetserklæring for 

Ingen Lønn og Enhetsleder 01.01.2016 

  alle ansatte   personal     

25 Ny rutine for utsendelse av standard 
infobrev til den fornærmede 

Ingen Lønn og  Enhetsleder 01.01.2016 

      personal     

26 Ny rutine innføres vedrørende 
logguttak 

Ingen Lønn og  Enhetsleder 01.01.2016 

      personal     

27 Opplæring av nyansatte innenfor 
temaet taushetsplikt samt  

Ingen Lønn og Enhetsleder 01.01.2016 

  behandling av sensitive dokumenter  personal     

            

28 Tydeliggjøring av konsekvenser for 
den som bryter taushetsplikten 

Ingen Lønn og Enhetsleder 01.01.2016 

  
 
 
 
 
 

    personal     



  Generell systemsvikt innenfor IT         

29 Etablere beredskapsplan for 
legevakt,pleie og oms. ved lang 
nedetid 

Ingen Helse Enhetsleder 01.01.2016 

30 Etablere redudante systemere (Back 
up)       (Kostnadsoverslag) 

Ukjent IT Enhetsleder 01.01.2016 

31 Etablere vaktordninger i ferie 
/høytider 

100.000 IT Enhetsleder 01.01.2016 

32 Gjennomføre planlagte 
oppgraderinger av eldre systemer 

Ingen IT Enhetsleder 01.01.2016 

            

  FORSVARET         

            

  Gassulykke varmesentralen Ingen   Brannsjef 01.01.2016 

33 Brannvesenet må gjennom brannsyn 
og tilhørende lovverk 

        

  kreve anlegget oppgradert mot 
dagens forskriftskrav 

Ingen Brann  Brannsjef 01.01.2016 

34 Det må av ansvarlig myndighet 
utarbeides en egen beredskapsplan 

Ingen Brann  Brannsjef 01.01.2016 

35 Eier må utføre egen ROS-analyse         

            

  KRITISK INFRASTRUKTUR         

            

  Langvarig bortfall av tlf. og 
internettsamband 

Ingen Brann brannsjef Ingen 

36 Alternative samband flyttes til 
strategiske plasser i kommunen 

Ingen Kriseledelse Rådmannen Ingen 

37 Innflytting av pleietrengende personer Ukjent Kriseledelse Rådmannen Ingen 

38 Oppretting av ambulanse/helse 
punkter 

        

            

  TEKNISK ENHET         

            

  Brudd i hovedledningsnett Ukjent Teknisk Enhetsleder 01.01.2016 

39 Effektivisering av soneinndelinger Ingen Teknisk Enhetsleder 01.01.2016 

40 Hyppigere overvåking Ukjent Teknisk Enhetsleder 01.01.2016 

41 Rehabilitering av eksisterende 
ledningsnett gjennom saneringsplan 

        

            

  Radonholdige løsmasser og 
berggrunn i byggeområder 

Ingen Teknisk Enhetsleder Ingen 

42 Avluftning av kommunale bygg med 
kartlagt for høy konsentrasjon 

        

  (Er ferdigstillt)         

43 Kartlegging av Radonholdig grunn 20.000,- Teknisk Enhetsleder 01.01.2016 

44 Radonduk Ingen Teknisk Enhetsleder Ingen 

  
 

          



  Akutt forurensning         

45 Bardu kommune er medlem av 
interkommunalt utvalg mot akutt  

35.000,-       

  forurensning Eksist.bud Brann Brannsjef Ingen 

46 Bardu kommune har et kasernert 
brannvesen(Er allerede etablert) 

Ingen Brann Brannsjef Ingen 

47 Kommunalt tilsyn med bedrifter Ingen Teknisk Enhetsleder Årlig 

48 Mobilisering av forsvaret Ingen Brann brannsjef Ingen 

            

  Snøskred         

49 Medlemskap i NGI skredovervåkning 
(innmeldt fra 2013) 

25.000,- Brann Brannsjef Årlig 

50 Nekte byggetillatelser i utsate 
områder 

Ingen Teknisk Enhetsleder Ingen 

51 Oppføring av link til varsom.no på 
Bardu kommunes hjemmesider 

Ingen Teknisk Enhetsleder 01.01.2016 

52 Skredvurdering ved 
tilretteleggingstiltak i utfartsområder 

Ingen Teknisk Enhetsleder 01.01.2016 

            

  HELSE         

            

  Influensautbrudd         

53 Antivirale medisiner Ingen Helse Kommunelegen Ingen 

54 Influensavaksine Ingen Helse Kommunelegen Ingen 

55 Informasjon om generell 
smittebegrensning 

Ingen Helse Kommunelegen Ingen 

56 Smittevernplan ( iverksette allerede 
utarbeidet plan) 

Ingen Helse Kommunelegen Ingen 

            

  Ulykke på E-6 (storulykke)         

57 Bedre vegvedlikehold ( brev til 
vegmyndighetene) 

Ingen Teknisk Enhetsleder 01.01.2016 

58 Kasernert brannvesen ( allerede 
etablert) 

Ingen Brann Brannsjef Ingen 

59 Moderne utstyr og grundig kursing av 
brannmannskaper 

Ingen Brann Brannsjef Fortløpende 

60 Nytt nødnett (etableres 2015/16 av 
Direktoratet, DSB ) 

(300.000,-
) Brann 

Brann Brannsjef 01.01.2016 

    budsj.16       

61 Trafikkontroller og skilting ( Brev til 
vegmyndighetene om innføring 

        

  av justerbare fartsskilt hvor 
hastigheten kan senkes ved vanskelige 

        

  kjøreforhold. Brev til UP med ønske 
om flere kontroller) 

Ingen Helse Kommunelegen 01.01.2016 

62 Øvelser og opplæring av helseansatte Ingen Helse Enhetsleder 01.01.2016 

  
 
 
 

          



  BRANN OG REDNING         

            

  Farlig godsulykke med utslipp         

63 Anskaffelse av sprutbeskyttende 
kjemikaliedrakter 

20.000,- Brann Brannsjef 01.01.2016 

64 Kasernert brannvesen ( allerede 
etablert)  

Ingen Brann  Brannsjef Ingen 

65 Kursing av ansatte innen brann og 
redning 

Ingen Brann Brannsjef Fortløpende 

66 Samarbeidsavtale med 
nabobreannvesen som har 
kjemikaliedykkere 

Ingen Brann Brannsjef Ingen 

67 Utsrakt bruk av 110 sentralen for info 
om farlig gods. 

Ingen Brann Brannsjef   

    
 

        

  Storulykke         

68 Hyppige øvelser Ingen Brann Brannsjef Fortløpende 

69 Kasernert brannvesen ( allerede 
etablert) 

Ingen Brann Brannsjef Ingen 

70 Kursing og opplæring i bedrifter Ingen Brann Brannsjef Ingen 

71 Lovmessig gjennomføring av brannsyn 
i bedrifter 

Ingen Brann Brannsjef Fortløpende 

72 Moderne redningsutstyr Ingen Brann Brannsjef Ingen 

73 Objektsyn i bedrifter og institusjoner Ingen Brann Brannsjef 01.01.2016 

            

  SÆRSKILTE TILTAK SOM IKKE 
KOMMER FRAM GJENNOM ANALYSE 

        

  Langtidsbudsjett         

74 Nødstrømsaggregat Barduheimen        
( Kostn.overslag) 

Ukjent Teknisk Enhetsleder 01.01.2016 

75 Nødstrømsaggregat rådhuset                
( Kostn.overslag) 

Ukjent Teknisk Enhetsleder 01.01.2016 

            

  Tilltak som kommer fram ved revidert 
beredskapsplan 

        

76 UMS varsling eller tilsvarende varsling 
av befolkningen 

100.000,- Brann Brannsjef 01.01.2016 

            

  SUM KOSTNADER ROS- TILTAK 395.000,- Rådmann Rådmann   

            

  SUM KOSTNADER ROS-TILTAK SOM 
INNTAS I ORDINÆRE BUDSJETTER 

Ukjent Rådmann Rådmannen Fortløpende 

            

  SUM KOSTNADER SOM LØFTES TIL 
KOMMUNESTYRET I FORBINDELSE  

Ukjent Rådmann Rådmannen 01.01.2016 

  MED ØKONOMIRAPPORTER 2015.         

 
 



 

10. KONKLUSJON 
 
Ved å gjennomføre den helhetlige ROS-analysen i egen regi , har vi oppnådd et 
eierforhold til arbeidet. Samtidig har en gjennom ROS arbeidet fått bevisstgjort 
personalet om hvilke hendelser det er viktig å ta høyde for i en 
beredskapssituasjon, og hvilke behov det er for forbedringer i dokumentasjonen 
eller planer for krisesituasjoner. Analysen har videre avdekket de tiltakene som 
må til for å gjøre Bardu kommune i stand til å møte de ulike hendelser, som kan 
ramme vårt samfunn. 
 
Den helhetlige ROS-analysen legges til grunn for utarbeidelse av 
beredskapsplaner/kriseplaner og kommunedelplan for samfunnssikkerhet og 
beredskap i Bardu kommune. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


