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BEREDSKAPSPLAN FOR ØYER KOMMUNE 2017 - 2020  
 
 
Vedlegg: 
Utkast til beredskapsplan for Øyer kommune 2017 – 2020. 
 
Sammendrag: 
I denne saken inviteres kommunestyret til å vedta beredskapsplan for Øyer kommune 2017 
– 2020. 
 
Saksutredning: 
Kommunene har de siste årene fått økt ansvar og oppmerksomhet omkring forebygging av 
kriser. Det kommer ikke bare av at lovverket er blitt styrket på beredskapsfeltet, men også 
på grunn av en rekke store uønskede hendelser. Ikke minst ser det ut til at klimabaserte 
hendelser kommer hyppigere og er mer intense enn vi tidligere har regnet med. 
 
Det ble foretatt en omfattende revisjon av beredskapsplanen våren 2012 og rådmannen 
har med utgangspunkt i denne gjort noen endringer. Endringene går i stor grad ut på 
konkretisering og klargjøring av de ulike rollene i beredskapsarbeidet, samt er det gjort 
noen endringer på bemanning i kriseledelsen for at sammensetningen i ledelsen skal bli 
mer hensiktsmessig. Det er i tillegg foreslått en endring i fullmakten til ordfører under 
kapittel 7.2 i planen. Forslaget er at rammen som kan disponeres til nødvendige tiltak økes 
fra en til tre millioner kroner. Dette for å forhindre at spørsmål om ressursbruk 
vanskeliggjør eller forsinker krisehåndteringen. 
 
Vurdering: 
Denne planen er ment til å være overordnet. Det betyr at den tar for seg hendelser som 
må håndteres på overordnet nivå. Erfaringene tilsier at Øyer kommune har en kompetent 
organisasjon der de aller fleste uønskede hendelser håndteres på enhetsnivå. Det er 
hendelser som går utover det den daglige beredskapen kan møte som skal dekkes av 
kommunens beredskapsplan. 
 
Det er stadig behov for små justeringer i planen, for eksempel knyttet til skifte av personer 
i administrasjonen. Rådmannen bør derfor gis fullmakt til å foreta oppdateringer og mindre 
endringer i planen ved behov. 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar beredskapsplan for Øyer kommune 2017-2020. Rådmannen gis 
fullmakt til foreta oppdateringer og mindre endringer ved behov. 
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