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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/98 
Dokumentnr.: 48 
Løpenr.: 178423/2022 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 13.06.2022 22/27 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Innkalling og saksliste godkjennes 

 
Fredrikstad, 19.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Saksliste er fremlagt og godkjent av kontrollutvalgets leder 
 

Vurdering 
Innkalling og saksliste godkjennes 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/98 
Dokumentnr.: 49 
Løpenr.: 178430/2022 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 13.06.2022 22/28 

 

Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges….. 

 
 
Fredrikstad, 19.05.2022 
 
 
 

Vedlegg 
Ingen 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
I henhold til kontrollutvalgets rutine som ble behandlet i kontrollutvalgets møte 03.12 2019 
skal det settes opp en sak i hvert møte om «Valg av en representant til signering av 
protokoll». Den som leder møtet skal alltid signere. 
 

Vurdering 
Ingen 
 
 
 
 

4



ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/96 
Dokumentnr.: 47 
Løpenr.: 163587/2022 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 13.06.2022 22/29 

 
 

Informasjon fra kommunedirektør angående byggesak 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Informasjonen tas til orientering. 

 
Fredrikstad, 03.05.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Notat fra Multiconsult «Oppsummering – ekstern vurdering», datert 10. desember 

2021. 
2. Notat fra Multiconsult «Ekstern vurdering – Møllebakken 4», datert 5. november 

2021. Eget vedlegg, unntatt off. i henhold til off.lov § 13, 1. ledd/ forv.lov § 13, 2. Eget 
vedlegg, sendes kontrollutvalgets medlemmer via altinn. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 21/36, den 20. september 2021 – Forvaltningsrevisjonsrapport 

«Byggesak» 
 Kommunestyresak 106/21 den 02. november 2021 – Forvaltningsrevisjonsrapport 

«Byggesak» 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapport «Byggesak» i sitt møte den 20/09 
2021 i sak 21/36. Kommunestyret behandlet saken i sak 106/21 i sitt møte den 02/11 2021. 
Det ble vedtatt at det skal gjennomføres en oppfølging fra revisjonen ett år etter 
kommunestyrets behandling. Dette vil bli gjennomført. 
 
I etterkant av at kontrollutvalg og kommunestyret behandlet rapporten så har det vært flere 
henvendelser til kontrollutvalgsleder, samt flere avisinnlegg som tilsier at det er utfordringer 
ved byggesaksbehandlingen i kommunen. Kontrollutvalgsleder har derfor ønsket å få en 
foreløpig informasjon fra kommunedirektør. 
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Da kontrollutvalgssekretariatet behandlet rapporten for kontrollutvalget, la sekretariatet til fire 
tilleggspunkter. Disse fikk kommunedirektør aldri mulighet til å kommentere. Disse punktene 
ble også vedtatt og var følgende: 
Kommunen skal 

 sørge for at hjemmesiden for byggesak blir brukervennlig 
 tydeliggjøre ansvarsfordelingen i avdelingen når det gjelder 

ulovlighetsoppfølging/tilsyn 
 sikre sømløshet mellom avdeling VVA og byggesak som medfører at 

byggesaksbehandlingen overholder frister 
 sørge for at dokumentasjon på at det blir gjennomført forhåndskonferanser 

utarbeides. 
 
Kontrollutvalgsleder ønsker at kommunedirektør gir en informasjon til kontrollutvalget i deres 
møte den 13. juni, på hvordan kommunen arbeider med disse fire punktene.  
 
Multiconsult har også utarbeidet rapport – en ekstern vurdering av en byggesak. 
Sekretariatet har fått oversendt rapporten. Oppsummeringen ligger som vedlegg 1 til saken. 
Den andre rapporten er unntatt offentlighet og vil bli tilsendt kontrollutvalgets medlemmer via 
altinn. Kommunedirektør stiller i møtet og vil gi informasjon. 
 

Vurdering 
Revisjonen vil som sagt komme med en oppfølgingsrapport ett år etter kommunestyrets 
behandling. Sekretariatet vurderer derfor at kontrollutvalget kan ta den foreløpige 
informasjonen til orientering. 
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SKÅRSMOEN 
RONNY RØSDAL ANJA FAGERENG 

ELIND 
REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 

 
MULTICONSULT | Nedre Skøyen vei 2 | Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo | Tlf 21 58 50 00 | multiconsult.no NO 918 836 519 MVA 

 

NOTAT  

OPPDRAG Oppsummering - Ekstern vurdering - 
Møllebakken 4 

DOKUMENTKODE 10229075-01-SØK-NOTAT 

EMNE Gjennomgang av byggesak TILGJENGELIGHET Åpen 
OPPDRAGSGIVER Moss kommune OPPDRAGSLEDER Ronny Røsdal 
KONTAKTPERSON Anja Fagereng Elind SAKSBEHANDLER Kjell Espen Skårsmoen 

KOPI   ANSVARLIG ENHET Multiconsult Norge AS 

Sammendrag  
Multiconsult er engasjert av Moss kommune for å foreta en ekstern vurdering av pågående 
byggesak i Møllebakken 4, gnr 3 bnr 1231. Som grunnlag til vår vurdering har vi fått tilgang til 
innsendt søknad, mangelbrev og øvrige saksdokumenter.  

Kommunen ønsker en ekstern vurdering av om noe kunne vært løst annerledes av partene i saken 
på et tidligere tidspunkt, og forslag til forbedringer.   

Bakgrunn 
Forhåndskonferanse ble avholdt den 17.01.2019, og rammesøknad ble innsendt den 12.04.2019. 
Saksbehandlingen pågår fortsatt, og er ikke avsluttet eller avvist gjennom noe vedtak. Kommunen 
mottok klage på saksbehandlingen den 26.08.2021.  

Tiltaket består av ombygging og bruksendring av Karosserifabrikken til detaljhandel, i tillegg til 
riving av to mindre tilbygg, oppføring av nytt tilbygg og fasadeendringer. Bygningen ligger på 
Kambo i Moss kommune, og blir i dag brukt til båtopplagring og utleie til lastebilverksted.  

Eiendommen er i kommuneplan for Moss kommune avsatt til næring, og ligger innenfor 
hensynssone H570_13, Bevaring kulturmiljø.  

I områdereguleringsplan for Kambo, er området regulert til forretning/kontor/industri, med 
feltbetegnelse FKI. Eiendommen ligger innenfor hensynssone H570_1, Bevaring kulturmiljø. 

Det er gitt unntak fra plankravet i områdereguleringsplanens § 5.1 for del av FKI – 
Karosserifabrikken. Det fremgår av bestemmelsen at området er detaljert i områdeplanen, og 
tilstrekkelig detaljert i plankartet. Klager hevder at intensjonen i områdereguleringsplanen blir 
tilsidesatt og motarbeidet av byggesaksavdelingen, med det resultat at Autokarosserifabrikken ikke 
lar seg rehabilitere og transformere slik områdeplanen legger opp til. Det klages også på at 
kommunen til stadighet finner nye mangler, og at det ikke har vært dialog mellom kommunens 
forskjellige instanser. 

Funn og konklusjoner 

Etter en gjennomgang av samtlige dokumenter i saken, er det enkelte funn som må fremheves. Vi 
har forståelse for at omfordeling av saker mellom saksbehandlere kan være komplisert, og som vil 
kunne kreve en ny gjennomgang av sakens dokumenter som igjen kan nødvendiggjøre nytt 
mangelbrev. 
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Sammendrag 

 

10229075-01-SØK-NOTAT 10. desember 2021 / Revisjon 00 Side 2 av 2 

Etter mottak av søknad var kommunen raske med å koordinere-, innhente- og videresende 
uttalelser fra andre myndigheter, noe som etter vår vurdering viser god bruk av rutiner. Etter vår 
oppfatning var det på dette tidspunktet god kommunikasjon mellom kommunen og ansvarlig søker 
i saken.  

Et annet funn er at jo lengre ut i saksbehandlingen en kommer, oppdager kommunen nye forhold 
som ansvarlig søker må rette og supplere, og som stykkevis blir informert gjennom brev og eposter. 
Vi stiller spørsmål til kommunens rutiner for mottakskontroll og sjekklister.  Videre fremstår flere av 
byggesaksavdelingens tolkninger av reguleringsplanen som uavklart med kommunens øvrige 
avdelinger som plan og samferdsel. Etter vår vurdering kunne samhandling mellom kommunens 
forskjellige avdelinger/seksjoner vært bedre.  

Dersom relevante problemstillinger hadde blitt avklart internt i kommunen mellom byggesak-, plan- 
og samferdselsavdelingen før mangelbrev/mangelepost ble sendt, ville dette vist at viktige 
beslutninger var fattet i fellesskap, noe som ville gitt nødvendig tyngde, og gitt tiltakshaver en 
trygghet om at forhold var blitt grundig vurdert og avklart internt i kommunen. Kommunen ville på 
denne måten fremstått mer samlet. Saksgangen viser langt på vei det motsatte; at kommunen var 
usikker på egne tolkninger, og stilte spørsmål til tiltakshaver og ansvarlig søker om hva andre 
avdelinger og seksjoner i kommunen mente, noe som ikke bygger troverdighet hos tiltakshaver. 

Et annet funn er at informasjon om mangler ved søknaden – også av svært viktig karakter – som ble 
oppdaget underveis i saksbehandlingen, ble formidlet gjennom epost. Det fremgår ikke av epostene 
hvorvidt innholdet ble avklart med leder. I ettertid har kommunen av eget initiativ justert på sine 
egne krav fremsatt i epost. Slik vi vurderer saken bidro denne uformaliserte og stykkvise opplysning 
om mangler til at klage ble innsendt. Dersom kommunen hadde benyttet seg av færre mangelbrev - 
godkjent av leder - ville klage muligens vært unngått. Det må kunne stilles spørsmål til kommunens 
bruk av rutiner og sjekklister med tanke på orientering om mangler. 

Hva gjelder søknaden er det på det rene at denne var mangelfull ved innsendelse, og ble sporadisk 
supplert. Dokumentasjon som fremgår direkte av reguleringsplan burde fulgt søknaden ved 
innsendelse, i tillegg til forhold som tiltaksplan for forurensede masser, undersøkelse av natur- og 
miljøforhold, bekreftelse om at tilstrekkelig sikkerhet foreligger, kartlegging av grunnforhold, ras- 
og skredfare, forhold rundt kvikkleire mv.  

Saken bærer også preg av at tiltakshaver selv tok en aktiv rolle, og kontaktet saksbehandler direkte 
ved flere anledninger, bla. for å spørre om nabovarsel var fullstendig. Dette innebærer en uheldig 
rolleblanding, kommunikasjon i saken skal gå mellom ansvarlig søker og kommunen. 

Etter Multiconsults vurdering må både tiltakshaver, ansvarlig søker og Moss kommune ta ansvar for 
hva som til nå har skjedd i saken, og hvordan den har utviklet seg.        

Våre anbefalinger 

Kommunen bør: 

1. Forbedre rutiner for sjekklister og mottakskontroll. 
2. Forbedre rutiner for orientering om mangler. Særlig ved kompliserte saker hvor kommunen skal 

informere om viktige manglende forhold, burde kommunen benytte brev underskrevet av leder. Ved 
eventuell klagesak vil det være lettere for klagesaksbehandler å sette seg inn i saken dersom brev er 
benyttet fremfor epost. Bruk av eposter vil også kunne generere unødig mailveksling frem og tilbake.  

3. Forbedre intern samhandling mellom seksjoner/avdelinger. Dette vil bidra til trygghet og troverdighet for 
mottaker, og bidra til at kommunen fremstår som én. En måte kan være at kommunen i enkelte saker 
avholder interne møter i forkant av utsendelse av mangelbrev, evt. at søknaden blir sendt på intern 
uttalelse, f.eks til planavdelingen for tolkning av reguleringsbestemmelser. Dersom det fremgår av 
mangelbrev at problemstillinger er drøftet internt, vil mottaker få en forståelse for at forholdet er 
grundig vurdert av en samlet kommune. 

4. Påse at kommunikasjon i byggesaker går mellom ansvarlig søker og kommunen.   
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/96 
Dokumentnr.: 54 
Løpenr.: 184681/2022 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Dahl Aannerød 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 13.06.2022 22/30 

 
 

Forvaltningsrevisjonsrapport "Antikorrupsjonsarbeid" 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorrupsjonsarbeid», samt 

kommunedirektørens uttalelse til rapporten til etterretning, og slutter seg til revisjonens 
anbefalinger.  
 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorrupsjonsarbeid» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 6 anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 
 
 sikre at samtlige ledere i kommunen gjennomgår de etiske retningslinjene med 

sine medarbeidere minst en gang i året  
 sikre at samtlige ansatte får gjennomgang av de etiske retningslinjene ved 

nyansettelser, samt underskriver på de etiske retningslinjene som en del av 
arbeidskontrakten  

 sikre at det gis opplæring i varslingsrutinen, samt veiledning i hvordan man skal 
varsle til samtlige ansatte og folkevalgte  

 inkludere informasjon om tiltak som er planlagt iverksatt for å sikre en høy etisk 
standard i sin årsberetning  

 sikre at systematisk etisk refleksjon implementeres i kommunalområde helse og 
mestring  

 etablere rutiner som sikrer at det gjennomføres dilemmatrening og systematisk 
etisk refleksjon i kommunalområde plan, miljø og teknikk  

 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en 
oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. 
Denne oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 

 
Fredrikstad, 30.05.2022 
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Vedlegg 
Forvaltningsrevisjonsrapport «Antikorrupsjonsarbeid», datert 30.05 2022.  
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Kommunestyresak 020/20, den 13.02 2020, (Forvaltningsrevisjonsplan 2020-2021) 
KU-sak 21/25, 14.06 2021 (Prosjektplan Antikorrupsjonsarbeid) 
 

Saksopplysninger 
 
Prosjektets bakgrunn: 
 
Da kontrollutvalget behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2020-2021 fremkom følgende av 
risiko- og vesentlighetsvurdering: 
«Korrupsjon dreier seg om misbruk av makt i betrodd stilling, for personlig gevinst. Straffelovens bestemmelser 
om korrupsjon rammer både den som tilbyr og den som aksepterer et tilbud om en «utilbørlig fordel». Vilkåret 
«utilbørlig fordel» er en rettslig standard, og innholdet i uttrykket vil følgelig endres i tråd med 
samfunnsutviklingen. Det finnes mange ulike korrupsjonsformer, både økonomiske og ikke-økonomiske. 
Både ledere og medarbeidere i kommunen kan komme i situasjoner som åpner for misbruk av posisjon og tillitt. 
Ansatte i kommunen kan også oppleve press utenfra som kan være utfordrende å håndtere. KS og TNS Gallup 
sin kartlegging av korrupsjon i kommuner fra 2013 viste at fire av ti ansatte var kjente med forekomst av tilbud 
om utilbørlig fordel i kommunen det siste året, mens tre av ti hadde en eller flere egne erfaringer med slike tilbud 
i samme periode. De mest utbredte tilfellene var knyttet til favorisering av enkeltpersoner/-grupper eller 
aktører/saksutfall, eller omgåelse av regelverket. Tilbud om pengeytelser forekommer derimot svært sjeldent. 
Innbyggerne i kommunen skal være trygge på at fellesskapets beste ivaretas i kommunens prosesser og 
myndighetsutøvelse. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin innbyggerrapport fra 2017 viser imidlertid at 59 
% tror det forekommer korrupsjon i sin egen kommune, mens 60 % tror det er korrupsjon i kommuner generelt. 
Innbyggere i de største kommunene mener at korrupsjon er mindre utbredt enn i mindre kommuner. 
Svakheter i kommunens internkontrollsystem øker faren for korrupsjon. Slike svakheter gjør det også 
vanskeligere å oppdage korrupsjon som er blitt begått. En velfungerende internkontroll er følgelig avgjørende i 
kommunens arbeid mot korrupsjon. 
Revisjonen anser området som vesentlig for kommunens økonomi og omdømme, men også for de ansatte, 
arbeidsmiljøet, og innbyggerne. Vi har ikke grunnlag for å hevde at dette utgjør en særskilt risiko i Moss 
kommune eller Rygge kommune, men vi mener at det er en generell risikofaktor i kommunene. Selv om 
sannsynligheten fastsettes til lav eller middels, vil uansett konsekvensene av korrupsjon kunne være store, både 
økonomisk og i forhold til kommunens omdømme.» 
 
Prosjektets problemstillinger: 
 
I prosjektplanen ble følgende problemstillinger vedtatt: 
 
1. Har kommunen etablert tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon, uetisk 
atferd og andre misligheter?  
2. Er tiltakene implementert i kommunalområdene eiendom og utbygg og helse og omsorg?  
 
 
Revisjonskriterier: 
 
For å kontrollere og besvare problemstilling 1 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 
 Kommunen bør ha vedtatt og offentliggjort etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. 

Retnings-linjene bør beskrive:  
o håndtering av bierverv og gaver/fordeler  
o reaksjoner ved brudd på retningslinjene.  

 Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske retningslinjene med sine medarbeidere 
minst en gang i året, og ved nyansettelser.  

 Kommunen bør ha tiltak som bidrar til et godt kontrollmiljø, blant annet bør:  
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o kommunens etiske retningslinjer inngå i opplæringen av nyansatt.  
o nye medarbeidere underskrive på de etiske retningslinjene som en del av 
arbeidskontrakten.  

 Kommunen bør ha rutiner eller retningslinjer som tar for seg eller inkluderer 
interessekonflikter, habilitetsspørsmål og andre misligheter.  

 Kommunen bør ha rutiner som kan forebygge korrupsjon knyttet til tildeling av tjenester 
og anskaffelser.  

 Kommunen skal redegjøre i årsberetningen for tiltak som er iverksatt og tiltak som 
planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten.  

 Kommunen skal ha etablert varslingsrutiner som på et minimum ivaretar oppfordring til å 
varsle om kritikkverdige forhold og fremgangsmåte ved varsling.  

 Kommunen bør ha et tipsmottak for innbyggere som har mistanke om uetisk arbeid og 
korrupsjon i kommunen.  

 
For å kontrollere og besvare problemstilling 2 har revisjonen utledet følgende 
revisjonskriterier (kontrollkriterier): 
 
 Kommunen bør ha analysert risiko for korrupsjon innen eiendom og utbygg og helse og 

omsorg.  
 Kommunen bør ha etablert tilstrekkelig opplæring til ansatte for å sikre at kommunen 

arbeider i tråd med tiltakene for antikorrupsjon.  
 Kommunen bør arbeide systematisk og jevnlig med etiske spørsmål knyttet til saksfeltet, 

f.eks. dilemmatrening.  
 Kommunen bør ha klare regler og rutiner som vedlikeholder klare holdninger og 

konsekvent praksis innen helse og omsorg.  
 Kommunen bør ha utviklet en anskaffelsesstrategi for eiendom og utbygg.  
 Kommunen bør ha utviklet risikoreduserende tiltak innen eiendom og utbygg. Noe som 

inkluderer at:  
o Kommunen bør vurdere å ta stikkprøver av høyrisikotransaksjoner.  
o Kommunen bør utarbeide godkjenningsprosesser av nye leverandører og 
samarbeidspartnere.  

 
 
 Revisjonens konklusjon: 
 
Revisjonen gir følgende konklusjon for problemstilling 1: 
 
«Det er revisjonens konklusjon at kommunen i all vesentlighet har etablert tiltak for å forebygge, 
avdekke og håndtere korrupsjon, uetisk adferd og andre misligheter.  
Kommunen har utarbeidet etiske retningslinjer som beskriver hvordan ansatte og folkevalgte skal 
møte kommunens brukere knyttet til forvaltning av samfunnets fellesmidler og likebehandling. 
Samtidig fremkommer det av resultatene fra spørreundersøkelsen at flere ansatte oppgir at de ikke 
har skrevet under på de etiske retningslinjene når de ble ansatt, flere oppgir også at de ikke er kjent 
med innholdet i de etiske retningslinjene, samt at de ikke har fått en årlig gjennomgang av de etiske 
retningslinjene av sin nærmeste leder.  
Kommunen har også utarbeidet varslingsrutiner som ivaretar oppfordringen til å varsle om 
kritikkverdige forhold og fremgangsmåte for å varsle. Samtidig fremkommer det av resultatene fra 
spørreundersøkelsen at en del ansatte ikke kjenner til innholdet i kommunens interne 
varslingssystem, samt at mange oppgir at de ikke har gjennomført opplæring eller veiledning i 
hvordan man varsler.  
Kommunen har på en god måte redegjort i sin årsberetning for tiltak som er iverksatt for å sikre en 
høy etisk standard i virksomheten. Årsberetningen inneholder derimot ikke en redegjørelse for tiltak 
som planlegges iverksatt frem i tid.» 
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Revisjonen gir følgende konklusjon på problemstilling 2: 
 
«Det er revisjonens konklusjon at kommunen i en viss grad har implementert tiltak for antikorrupsjon i 
områdene eiendom og utbygg (Moss kommunale eiendomsselskap og kommunalområde plan, miljø 
og teknikk) og helse og omsorg (kommunalområde helse og mestring).  
Kommunalområde helse og mestring har etablert et system for å gjennomføre opplæring av 
nyansatte, samt et system for å arbeide systematisk med etiske spørsmål og dilemmatrening. 
Samtidig fremkommer det av resultatene fra spørreundersøkelsen at forholdsvis mange ansatte ikke 
har deltatt i eller har kjennskap til systematisk etisk refleksjon, samt at en del ansatte ikke opplever at 
kommunen i stor nok grad gjør de bevisste på etiske problemstillinger de kan møte på i sitt arbeid.  
Kommunalområde plan, miljø og teknikk og Moss kommunale eiendomsselskap har også et system 
som til en viss grad sikrer gjennomføring av systematisk etisk refleksjon ved at det drøftes i møter og 
på konferanser. De har derimot ikke utarbeidet skriftlige prosedyrer som skal sikre at det 
gjennomføres systematisk etisk refleksjon utover dette. Videre fremkommer det av resultatene fra 
spørreundersøkelsen at forholdsvis mange ansatte i kommunalområde plan, miljø og teknikk ikke har 
gjennomført dilemmatrening, samt at en del ansatte ikke opplever at kommunen i stor nok grad gjør 
de bevisste på etiske problemstillinger de kan møte på i sitt arbeid.» 
 
Revisjonens anbefalinger: 
Med bakgrunn i sine undersøkelser og konklusjoner gir revisjonen kommunen seks 
anbefalinger. Kommunene bør: 
 
 sikre at samtlige ledere i kommunen gjennomgår de etiske retningslinjene med sine 

medarbeidere minst en gang i året  
 sikre at samtlige ansatte får gjennomgang av de etiske retningslinjene ved nyansettelser, 

samt underskriver på de etiske retningslinjene som en del av arbeidskontrakten  
 sikre at det gis opplæring i varslingsrutinen, samt veiledning i hvordan man skal varsle til 

samtlige ansatte og folkevalgte  
 inkludere informasjon om tiltak som er planlagt iverksatt for å sikre en høy etisk standard 

i sin årsberetning  
 sikre at systematisk etisk refleksjon implementeres i kommunalområde helse og 

mestring  
 etablere rutiner som sikrer at det gjennomføres dilemmatrening og systematisk etisk 

refleksjon i kommunalområde plan, miljø og teknikk  
 
Kommunedirektørens høringsuttalelse: 
 
Kommunedirektøren har gitt uttalelse til rapporten og revisjonens anbefalinger. Denne 
uttalelsen ligger i sin helhet på side 45 i rapporten.  
Kommunedirektøren skriver blant annet:  
«Moss kommune tar forvaltningsrevisjonens rapport som gjelder antikorrupsjonsarbeid til etterretning. 
Forvaltningsrevisjonen gir gode anbefalinger som kommunen kan ta med inn i sitt videre arbeid for å 
styrke antikorrupsjonsarbeidet og heve etisk standard, både for de kommunalområdene som var 
underlagt revisjonen og øvrige.» 

Vurdering 
Det ligger til kontrollutvalget å forsikre seg om at revisors gjennomføring og rapportering 
skjer i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på 
området. Rapportens utforming, innhold, vurderinger og konklusjoner faller imidlertid inn 
under revisors selvstendige, faglige ansvar. 
 
Revisjonen oppgir at prosjektet er gjennomført i tråd med «Standard for forvaltningsrevisjon» 
(RSK 001). Sekretariatet vurderer at rapporten gir svar på problemstillingene og 
kontrollutvalgets bestilling via prosjektplan.  
 
Videre vurderer sekretariatet at valg av revisjonskriterier er relevante for å kunne besvare 
problemstillingen. Vi finner at undersøkelsen bygger på data innsamlet ved hjelp av flere 
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metoder, herunder dokumentanalyse, intervjuer og spørreundersøkelse. Gjennom bruk av 
ulike metoder sikrer revisjonen rapportens validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). 
Samlet sett anser også sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for rapportens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger. Revisors vurderinger er basert på 
innsamlet materiale, revisjonskriterier og de metodiske avgrensingene.  
 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens anbefalinger og viser 
til at det vil gjennomføres tiltak for å følge opp anbefalingene. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
anbefalinger til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyretstyret, og videre at 
kontrollutvalget innstiller til kommunestyret at rapportens anbefalinger skal tas til følge og 
gjennomføres. 
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1 SAMMENDRAG 

Denne forvaltningsrevisjonen tar for seg om Moss kommune har etablert og implementert tiltak for å 
forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon, uetisk atferd og andre misligheter. Dette besvares gjennom 
følgende problemstillinger: 

1. Har kommunen etablert tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere korrupsjon, uetisk atferd og 
andre misligheter? 

2. Er tiltakene implementert i kommunalområdene eiendom og utbygg og helse og omsorg? 
 
Problemstilling en omhandler hele kommunen, mens problemstilling to er avgrenset til å omhandle kom-
munalområde helse og mestring, plan, miljø og teknikk og Moss kommunale eiendomsselskap (MKE).   
 

Revisjonens fremgangsmåte 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden juni 2021 til mai 2022. Kriteriene er utarbeidet fra 
Kommuneloven, Forvaltningsloven, Anskaffelsesloven, Arbeidsmiljøloven og veiledere fra Kommune-
sektorens organisasjon og Transparency International Norge. Fakta er innhentet ved bruk av doku-
mentanalyse, intervjuer og spørreundersøkelse.  
 

Revisjonens funn og konklusjoner 

Det er revisjonens konklusjon at kommunen i all vesentlighet har etablert tiltak for å forebygge, avdekke 
og håndtere korrupsjon, uetisk adferd og andre misligheter. 
 
Kommunen har utarbeidet etiske retningslinjer som beskriver hvordan ansatte og folkevalgte skal møte 
kommunens brukere knyttet til forvaltning av samfunnets fellesmidler og likebehandling. Samtidig frem-
kommer det av resultatene fra spørreundersøkelsen at flere ansatte oppgir at de ikke har skrevet under 
på de etiske retningslinjene når de ble ansatt, flere oppgir også at de ikke er kjent med innholdet i de 
etiske retningslinjene, samt at de ikke har fått en årlig gjennomgang av de etiske retningslinjene av sin 
nærmeste leder.  
 
Kommunen har også utarbeidet varslingsrutiner som ivaretar oppfordringen til å varsle om kritikkverdige 
forhold og fremgangsmåte for å varsle. Samtidig fremkommer det av resultatene fra spørreundersøkel-
sen at en del ansatte ikke kjenner til innholdet i kommunens interne varslingssystem, samt at mange 
oppgir at de ikke har gjennomført opplæring eller veiledning i hvordan man varsler.  
 
Kommunen har på en god måte redegjort i sin årsberetning for tiltak som er iverksatt for å sikre en høy 
etisk standard i virksomheten. Årsberetningen inneholder derimot ikke en redegjørelse for tiltak som 
planlegges iverksatt frem i tid.  
 
Det er revisjonens konklusjon at kommunen i en viss grad har implementert tiltak for antikorrupsjon i 
områdene eiendom og utbygg (Moss kommunale eiendomsselskap og kommunalområde plan, miljø og 
teknikk) og helse og omsorg (kommunalområde helse og mestring).  
 
Kommunalområde helse og mestring har etablert et system for å gjennomføre opplæring av nyansatte, 
samt et system for å arbeide systematisk med etiske spørsmål og dilemmatrening. Samtidig fremkom-
mer det av resultatene fra spørreundersøkelsen at forholdsvis mange ansatte ikke har deltatt i eller har 
kjennskap til systematisk etisk refleksjon, samt at en del ansatte ikke opplever at kommunen i stor nok 
grad gjør de bevisste på etiske problemstillinger de kan møte på i sitt arbeid.  
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Kommunalområde plan, miljø og teknikk og Moss kommunale eiendomsselskap har også et system 
som til en viss grad sikrer gjennomføring av systematisk etisk refleksjon ved at det drøftes i møter og 
på konferanser. De har derimot ikke utarbeidet skriftlige prosedyrer som skal sikre at det gjennomføres 
systematisk etisk refleksjon utover dette. Videre fremkommer det av resultatene fra spørreundersøkel-
sen at forholdsvis mange ansatte i kommunalområde plan, miljø og teknikk ikke har gjennomført dilem-
matrening, samt at en del ansatte ikke opplever at kommunen i stor nok grad gjør de bevisste på etiske 
problemstillinger de kan møte på i sitt arbeid.  
 

Revisjonens anbefalinger 

Basert på revisjonens funn og konklusjoner har vi følgende anbefalinger. Kommunen bør: 
• sikre at samtlige ledere i kommunen gjennomgår de etiske retningslinjene med sine medarbei-

dere minst en gang i året 
• sikrer at samtlige ansatte får gjennomgang av de etiske retningslinjene ved nyansettelser, samt 

underskriver på de etiske retningslinjene som en del av arbeidskontrakten 
• sikre at det gis opplæring i varslingsrutinen, samt veiledning i hvordan man skal varsle til samt-

lige ansatte og folkevalgte 
• inkludere informasjon om tiltak som er planlagt iverksatt for å sikre en høy etisk standard i sin 

årsberetning  
• sikre at systematisk etisk refleksjon implementeres i kommunalområde helse og mestring 
• etablere rutiner som sikrer at det gjennomføres dilemmatrening og systematisk etisk refleksjon 

i kommunalområde plan, miljø og teknikk    
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2 PROSJEKTMANDAT 

Revisjonen skal i henhold til kommuneloven § 24-2 (1) utføre forvaltningsrevisjon. Etter loven innebærer 
forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterle-
velse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Østre Viken kom-
munerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med god kommunal revisjonsskikk. God kom-
munal revisjonsskikk er å følge RSK 001; Standard for forvaltningsrevisjon, utarbeidet av Norges kom-
munerevisorforbund (NKRF). Dette innebærer blant annet at rapporten skal skille klart mellom hva som 
er innsamlet data og hva som er revisjonens vurderinger. Det skal være en tydelig sammenheng mellom 
problemstillinger, faktaopplysninger1, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Etter kom-
muneloven skal revisor rapportere resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget. 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på bakgrunn av plan for forvaltningsrevisjon vedtatt i kommune-
styret i Moss kommune i sak 020/20 (12. februar 2020). 
 
Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalget 14. juni 2021 i sak PS 
21/25. Planen ble vedtatt i tråd med revisjonens forslag, hvor kontrollutvalget ba revisjonen fokusere på 
to følgende områder:  

• Eiendom og utbygging 
• Helse og omsorg 

 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført etter vedtatt prosjektplan i tidsrommet juni 2021 til mai 2022. Vi 
har gjennomført oppstartsmøte med kommuneadministrasjonen slik at også administrasjonens innspill 
er vurdert i planleggingsprosessen. 
 
Vi har kvalitetssikret faktagrunnlaget underveis, både gjennom verifisering av intervjuer og intern kvali-
tetssikring. I tillegg er rapportens faktaopplysninger i sin helhet verifisert av kommunen, slik at eventuelle 
feil eller misforståelser er rettet opp. Revisjonen avholdt avsluttende møte med administrasjonen 
20.05.2022 hvor revisjonens vurderinger, konklusjoner og anbefalinger ble gjennomgått. I etterkant av 
møtet er rapporten sendt på høring til kommunedirektøren. Kommunedirektørens uttalelse fremgår av 
vedlegg. 
 
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av forvaltningsrevisor Thea Styrkson, Bjørnar Bakker Eriksen og 
Casper Støten. Revisorenes habilitet og uavhengighet er vurdert opp mot kommunen og den undersøkte 
virksomheten, og revisjonen finner de habile til å utføre forvaltningsrevisjonen. 
 
Revisor vil takke kontaktperson og andre som har deltatt i forvaltningsrevisjonen, for godt samarbeid i 
forbindelse med arbeidet. 
 

Østre Viken kommunerevisjon IKS 
Rolvsøy, 30. mai 2022 

 
 
  
 
 
 

                                                      
1 Fakta er en gjengivelse av informasjonen vi har fått tilgang til gjennom datainnsamlingen. 

Casper Støten (sign.) 
oppdragsansvarlig revisor 

Bjørnar B. Eriksen (sign.) 
utførende forvaltningsrevisor 
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3 FREMGANGSMÅTE 

3.1 Problemstillinger og avgrensninger 
Rapporten besvarer følgende problemstillinger:  
 
Problemstilling 1: Har kommunen etablert tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere korrup-
sjon, uetisk atferd og andre misligheter?  
 
Problemstilling 2: Er tiltakene for antikorrupsjon implementert i kommunalområdene eiendom 
og utbygg og helse og omsorg? 
 
I kontrollutvalgsmøtet 14. juni 2021 (PS 21/25) ble det vedtatt at revisjonen skulle ha hovedfokus på to 
områder. Av vedtakets punkt nummer tre fremkommer følgende: «Kontrollutvalget ber revisjonen 
fokusere på følgende spesifikke områder: eiendom og utbygging og helse og omsorg». I Moss kommune 
omfatter dette kommunalområdene plan, miljø og teknikk og helse og mestring. Ettersom disse 
områdene omfavner forskjellige problematikk innenfor temaet har revisjonen valgt å utarbeide noen 
egne revisjonskriterier til hvert område. Revisjonen har også valgt å inkludere Moss kommunale eien-
domsselskap (MKE) på bakgrunn av at foretaket forvalter kommunens eiendomsforhold. På bakgrunn 
av dette har vi avgrenset problemstilling 2 til å omhandle kommunalområde helse og mestring, plan, 
miljø og teknikk og Moss kommunale eiendomsselskap.  
 

3.1.1 Kommunalområde helse og mestring 
Kommunalområde helse og mestring er delt opp i fire enheter: enhet samhandling, enhet helsehus, 
enhet sykehjem og omsorgsboliger og enhet hjemmetjenester med underliggende virksomheter og av-
delinger. Kommunalområdet arbeider med å sikre at innbyggerne i Moss kommune får gode helse- og 
omsorgstjenester og er ansvarlig for sykehjem og omsorgsboliger, hjemmetjenester, samlokaliserte bo-
liger for personer med utviklingshemming og rus/psykisk helse, helsehus, avlastningsbolig, fysio- og 
ergoterapi, spesialiserte ambulante team, legevakt, legetjeneste og tildelingskontorer. Videre ansvars-
område favner forsknings- og utviklingsavdeling, samt ansvar for korona-legevakt og TISK (Testing, 
isolasjon, smittesporing og karantene) under korona-pandemien.  
 

 
Enhet helsehus består av virksomhet Peer Gynt helsehus, virksomhet læring og mestring og virksomhet 
Moss interkommunale legevakt. Enheten samhandling består av forsknings- og utviklingsavdeling 
(FoU), virksomhet helse og omsorgsforvaltning, avdeling barn voksne og koordinerende og avdeling 
eldre. Enhet sykehjem og omsorgsbolig består av virksomhet Melløsparken og Ekholt sykehjem, virk-

Figur 1: Organisering i kommunalområde helse og mestring 

Enhet sykehjem    
og omsorgsbolig 
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somhet Orkerød sykehjem, virksomhet omsorgsboliger nord og virksomhet omsorgsboliger syd. Enhe-
ten hjemmetjenester består av virksomhet nord, virksomhet sentrum, virksomhet Jeløy og virksomhet 
Rygge.  
 

3.1.2 Kommunalområde plan, miljø og teknikk 
Kommunalområde plan, miljø og teknikk er fordelt på fire enheter: enhet plan, bygg og geodata, enhet 
kommunalteknikk, enhet miljø og landskap og enhet samfunnsutvikling, med underliggende virksomhe-
ter og avdelinger. Kommunalområdet har myndighets-, forvaltnings- og driftsoppgaver innenfor drikke-
vannsforsyning, avløpshåndtering, renovasjon, vei- og trafikkanlegg, parkering, parker- og grøntanlegg, 
miljø, oppmåling, kart, plan- og byggesak. Kommunalområdet er ansvarlig for utførelsen av driftsopp-
gaver innenfor områdene vann, avløp, park og friluft med mer.  
 

 
Enhet miljø og landskap består av samordning og juridisk inkl. utbyggingsavtaler, avdeling natur, klima 
og bymiljø, avdeling drift park og friluftsliv og avdeling landbruk. Enhet kommunalteknikk består av virk-
somhet vei, vann og avløp, avdeling prosjekt og utvikling, avdeling anlegg og avdeling logistikk. Enhet 
plan, bygg og geodata består av avdeling plan, avdeling byggesak og avdeling geodata. 
 

3.1.3 Moss kommunale eiendomsselskap KF 
Moss kommunale eiendomsselskap (MKE) er kommunens tjenesteytende organisasjon som skal iva-
reta Moss kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, eiendomsdrifter, 
byggherre og som innleier av eiendom i det private markedet på vegne av Moss kommune. Foretakets 
definerte mål er å utøve ansvarlig eierskap via forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale 
eiendommer. 
 
MKE er ansvarlig for oppgaver som er naturlig tilknyttet kommunens eiendomsforvaltning, som forvalter 
av energi og energioppfølging, skadeforsikringer m.m. Foretaket skal drives basert på økonomisk vur-
dering av hvordan verdiene best kan forvaltes, herunder kjøp og salg av boliger. Foretaket skal i tillegg 
forestå kommunens byggherreoppgaver. 
 
Foretaket består av fire avdelinger; stab og fellesfunksjoner, forvaltning, prosjekt og drift/vedlikehold. 
 

Figur 2: Organisering i kommunalområde plan, miljø og teknikk. 
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3.2 Om revisjonskriterier 
I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor fastsette revisjonskriterier for den 
enkelte forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er den objektive målestokk som setter revisor i stand til 
å gjøre vurderinger på de fleste områder uten å ha formell fagspesifikk kompetanse. Revisjonskriteriene 
og revisors kunnskap og erfaring innen forvaltningsrevisjonsmetodikk, gjør at revisor kan gjøre objektive 
og holdbare vurderinger.  
 
Revisjonskriteriene etablerer den norm som de innsamlede dataene skal vurderes opp mot. I tillegg til 
dette skal revisjonskriteriene også gjøre det tydelig for den reviderte enhet hva de måles opp mot. Re-
visjonskriteriene klargjør også overfor folkevalgte, media og andre lesere av forvaltningsrevisjonen, hva 
revisors vurderinger bygger på. Dette vil gjøre det enklere å etterprøve revisors vurderinger. Revisjons-
kriteriene skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for revidert enhet. 
 
Revisjonskriterier fastsettes vanligvis med basis i en eller flere følgende kilder: lovverk, politiske vedtak 
og føringer, kommunens egne retningslinjer, anerkjent teori på området, eller andre sammenlignbare 
virksomheters løsninger og resultater. 
 

3.3 Revisjonsmetoder  
I henhold til god revisjonsskikk skal praksis eller tilstand innen det reviderte området beskrives i et om-
fang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og konklusjoner. I denne forvaltningsre-
visjonen har vi benyttet data fra ulike kilder, og brukt ulike metoder for innsamling av data, for å sikre et 
faktagrunnlag med høyest mulig grad av gyldighet og pålitelighet. Utfordringer og begrensninger i rap-
portens faktagrunnlag beskrives nedenfor sammen med beskrivelsen av de ulike metodene som er be-
nyttet. Vi tar også hensyn til metodens begrensninger i vurderingene. Denne forvaltningsrevisjonen har 
man brukt en metodetriangulering, dvs. å angripe problemstillingene fra forskjellige perspektiv, for å 
kontrollere gyldigheten og påliteligheten i vurderingene og konklusjonene.  
 
I denne forvaltningsrevisjonen er informasjon hentet inn gjennom bruk av følgende metoder: 
• Dokumentanalyse 
• Intervjuer 
• Spørreundersøkelse 
 

Dokumentanalyse 

I denne forvaltningsrevisjonen har revisjonen gjennomgått sentrale dokumenter som er viktige for kom-
munens antikorrupsjonsarbeid. Blant annet er kommunens etiske retningslinjer, anskaffelsesstrategien, 
arbeidsreglementet, retningslinjer for gaver, fordeler og donasjoner og andre varslingsrutiner sentrale 
for revisjonens undersøkelse. Dokumentene er oversendt fra kommunen. I tillegg har revisjonen fått 
oversendt relevant dokumentasjon fra Moss kommunale eiendomsselskap. Fullstendig oversikt over 
dokumentene fremgår av kildehenvisningene i kapittel 7. 
 
Dokumentanalysen gir revisjonen en oversikt over skriftlige rutiner, prosedyrer og retningslinjer for ar-
beidet med antikorrupsjon i kommunen. Denne type analyse vil imidlertid ikke gi innsyn i prosesser som 
ikke er skriftliggjort. Dokumentene revisjonen har fått oversendt eller tilgang til kan også være utdaterte 
i forhold til gjeldende praksis. På bakgrunn av dette anser vi det som nødvendig å kombinere dokument-
analysen med intervjuer og spørreundersøkelse.  
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Intervjuer 

Revisjonen har intervjuet både ledere og ansatte for å få en god og helhetlig oversikt av kommunens 
system og praksis gjeldende kommunens antikorrupsjonsarbeid. Intervjuobjektene har i kraft av deres 
stilling ulike perspektiver, informasjon og kunnskap om hvordan kommunen arbeider med antikorrup-
sjon.  
 
Det er totalt gjennomført 8 intervjuer: 
• Daglig leder Moss kommunale eiendomsselskap 
• Direktør helse og mestring 
• Enhetsleder plan, bygg og geodata 
• Ordfører 
• Direktør organisasjon 
• Teamkoordinator anskaffelser 
• Teamkoordinator internkontroll og kvalitet 
• Virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum 

 
Alle intervjuer er verifisert, hvor intervjuobjektet har fått lese gjennom referatet fra intervjuet for å bekrefte 
at referatet er i overenstemmelse med det som ble sagt under intervjuet, og rette opp eventuelle misfor-
ståelser eller tilføye elementer som kan være relevant for tema. Dette er med på å styrke metoden og 
kan gi et mer korrekt bilde av praksisen, da intervjuobjektet har mulighet til å rette på uttalelser dersom 
man opplever å bli misforstått eller feilsitert. Dette bidrar til at intervjuobjektet kan føle seg trygg på å 
dele sine erfaringer og snakke mer fritt. Intervjuobjektene ble utvalgt basert på en liste med ansatte 
oversendt fra kommunen. Noen intervjuobjekter ble valgt på bakgrunn av sin stilling med tanke på at de 
er sentrale i kommunens arbeid innen antikorrupsjon. Ett eksempel på dette er teamkoordinator intern-
kontroll og kvalitet som er sentral i kommunens arbeid med antikorrupsjon. Ansatte innenfor kommunal-
områdene helse og mestring og plan, miljø og teknikk ble tilfeldig valgt. 
 

Spørreundersøkelse 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse til ansatte og ledere i kommunalområde helse og mestring, 
kommunalområde plan, miljø og teknikk, samt hovedutvalg for helse og mestring og hovedutvalg plan, 
bygg og teknisk utvalg. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av det nettbaserte spørreundersøkel-
sesverktøyet Questback. Spørreundersøkelsen ble sendt ut 17.11.2021 med svarfrist 26.11.2021. Det 
ble sendt ut påminnelse fra revisjonen om å besvare 24.11.2021. På bakgrunn av at svarfristen var lav 
(13 %) ble fristen for å besvare utsatt til 08.12.2021, med en ny påminnelse 06.12.2021. Kontaktperso-
nen til revisjonen informerte om at den lave svarprosenten kan være knyttet til at ansatte i kommunen 
nylig hadde gjennomført to/tre spørreundersøkelser, som kan være med på å mette utvalgets engasje-
ment. Revisjonen tok også kontakt med virksomhetsledere og avdelingsledere i kommunen 29.11.2021 
slik at en påminnelse kunne bli gitt fra kommunens ledere i tillegg.  
 
Spørreundersøkelsen er sendt ut til 21492 og besvart av 457. Dette utgjør en svarprosent på 21 %. 
Revisjonen legger til grunn at faktorer som antall deltidsansatte og antall ansatte som er på ferie, på 
kurs e.l. kan ha påvirket svarandelen, ved at de ikke har rukket å svare på undersøkelsen innen fristen. 
Andelen ansatte som ikke med jevne mellomrom benytter seg av e-post i sitt arbeid kan også ha påvirket 
svarandelen. Spørreundersøkelsen gir oss kun indikasjoner eller tendenser knyttet til respondentenes 
oppfattelse av spørsmålene, og kan ikke alene svare på om kommunens praksis er i tråd med kriteriene. 

                                                      
2 Kontrollert for sykefravær, permisjoner og feil på e-post listen. Originalt sendt ut til 2866.  
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Sammen med andre analysemetoder gir den perspektiv på problemstillingene, hvor man får dekket et 
større antall ansatte i kommunen. 
 
Spørreundersøkelsen har som utgangspunkt å undersøke ansatte og ledere sin forståelse av antikor-
rupsjonsarbeidet i organisasjonen. Undersøkelsen sikter mot å undersøke hvor langt ut i organisasjonen 
informasjonsflyt, bevissthet og systematikk rundt antikorrupsjonsarbeid når. 
 
Spørsmålene i undersøkelsen følger revisjonskriteriene tematisk og tar for seg ansattes kjennskap til 
kommunens rutiner og maler, opplæring knyttet til varsling, etikk og antikorrupsjonsarbeid. Noen spørs-
mål var rutet til ansatte i hvert av kommunalområdene, arbeidstype (leder, folkevalgt, medarbeider/saks-
behandler) og etter arbeidsoppgaver. Påstandene/spørsmålene ble besvart på en skala hvor 1= 
«uenig», 2= «delvis uenig», 3= «hverken enig eller uenig», 4= enig og 5= «helt enig». Fra undersøkelsen 
opplyser 13 % (62 av 4453) at de er ledere, 5,8 % (26 av 445) at de er folkevalgt og 80,2 % (357 av 445) 
at de er medarbeidere/saksbehandlere. Kommunen fikk også komme med innspill til spørsmålssettet 
slik at begrep og definisjoner er forståelige for deltakerne.  

  

                                                      
3 Dette tallet differensierer med antall besvarelser der respondentene sto fri til å hoppe over spørsmål de ikke ville 
svare på. Dvs. at 2 respondenter har valgt å hoppe over dette spørsmålet ifølge Questback.  
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4 ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN 

Problemstilling 1: Har kommunen etablert tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere korrup-
sjon, uetisk atferd og andre misligheter? 

 

4.1 Revisjonskriterier 
Komplett utledning av revisjonskriteriene fremkommer i vedlegg 8.1. Revisjonskriteriene er punktvis 
oppsummert nedenfor: 
• Kommunen bør ha vedtatt og offentliggjort etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. Retnings-

linjene bør beskrive:  
o håndtering av bierverv og gaver/fordeler  
o reaksjoner ved brudd på retningslinjene. 

• Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske retningslinjene med sine medarbeidere minst en 
gang i året, og ved nyansettelser.  

• Kommunen bør ha tiltak som bidrar til et godt kontrollmiljø, blant annet bør:  
o kommunens etiske retningslinjer inngå i opplæringen av nyansatt.  
o nye medarbeidere underskrive på de etiske retningslinjene som en del av arbeidskontrak-

ten.  
• Kommunen bør ha rutiner eller retningslinjer som tar for seg eller inkluderer interessekonflikter, ha-

bilitetsspørsmål og andre misligheter.  
• Kommunen bør ha rutiner som kan forebygge korrupsjon knyttet til tildeling av tjenester og anskaf-

felser.  
• Kommunen skal redegjøre i årsberetningen for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverk-

satt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten.  
• Kommunen skal ha etablert varslingsrutiner som på et minimum ivaretar oppfordring til å varsle om 

kritikkverdige forhold og fremgangsmåte ved varsling.  
• Kommunen bør ha et tipsmottak for innbyggere som har mistanke om uetisk arbeid og korrupsjon i 

kommunen.  
 

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Kommuenes etiske retningslinjer 
Kommunens etiske retningslinjer beskriver dens formål og virkeområde, og tar for seg hvordan ansatte 
skal møte kommunens brukere, hva likebehandling innebærer, forvaltning av samfunnets fellesmidler, 
habilitet, gaver og andre fordeler i tjenesten og forretningsetikk. Retningslinjen revisjonen har mottatt er 
godkjent 27.12.2019. I intervju4 med direktør organisasjon informeres det om at en revidering av de 
etiske retningslinjene skulle behandles av kommunestyret i november 2021. Sak 115/21 «Revisjon av 
etiske retningslinjer» ble behandlet av kommunestyret 02.11.2021. 
 
I et eget underkapittel om gaver/fordeler fremkommer det at ansatte ikke skal: «motta gaver, provisjoner, 
tjenester eller andre ytelser. Dette gjelder både i forbindelse med anskaffelser og kontraktsinngåelser». 
Her skilles det også på takknemlighetsgaver og det vises til kommunens retningslinjer om gaver. Videre 
i retningslinjen inkluderes det at tillit må skapes når man forvalter fellesmidler, ansvaret en har individuelt 
og habilitet.  
 

                                                      
4 Intervju gjennomført 19.10.2020. 
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Videre fremkommer det i et eget underkapittel om antikorrupsjon: «Vi tolerer ikke bestikkelser eller kor-
rupsjon i noen form, og har nulltoleranse for brudd på denne retningslinjen.». De etiske retningslinjene 
tar ikke for seg nøyaktige eksempler på reaksjoner for brudd på retningslinjene, men trekker frem i en 
setning at brudd på retningslinjene kan medføre konsekvenser for ansattes arbeidsforhold/verv og/eller 
oppdrag. Det informeres i intervju med direktør organisasjon at en personalmessig reaksjon avhenger 
av forseelsen, der tilrettevisning er den mildeste formen, for så å gi en skriftlig advarsel. I intervju med 
teamkoordinator internkontroll og kvalitet opplyses det at ved brudd på lovverk som f.eks. straffeloven 
eller arbeidsmiljøloven, vil det få ytterligere konsekvenser, og for kommunens etiske retningslinjer vil 
reaksjonene avhenge av alvorlighetsgraden.  
 
Det fremkommer av spørreundersøkelsens resultater at 88 % (395 av 449) er kjent med innholdet i 
kommunens etiske retningslinjer, resterende 12 % (54 av 449) svarer at de ikke er kjent med innholdet. 
100% av lederne (n = 62) og folkevalgte (n = 25) svarte at de er kjent med innholdet i kommunens etiske 
retningslinjer, mens 15 % (51 av 350) av medarbeidere/saksbehandlere svarte at de ikke er kjent med 
innholdet i kommunens etiske retningslinjer. Dette samsvarer også med informasjon gitt i intervjuene 
der alle som ble spurt om de var kjent med kommunens etiske retningslinjer svarte bekreftende på dette.    
 
Det fremkommer av de etiske retningslinjene at kommunen ønsker å fremme bevissthet om sårbarheter 
og korrupsjonsfarer ved delingen av de etiske retningslinjene i kommunen. De etiske retningslinjene 
skal komme som vedlegg til kontrakter med både ansatte, leverandører og andre interessenter. Direktør 
organisasjon underbygger i intervju at dette gjøres i praksis. Ifølge teamkoordinator internkontroll for-
midles kommunens etiske retningslinjer til alle deres leverandører og andre samarbeidspartnere. Det 
legges også til at de etiske retningslinjene bør utdeles til andre brukere i kommunen, som f.eks. pårø-
rende/foresatte for elever og eldre.  
 
Kommunen har utarbeidet en egen retningslinje for gaver og donasjoner, «MK Retningslinjer for gaver, 
fordeler og donasjoner», som tar for seg hvordan man skal håndtere, kriterier for, vurderinger rundt 
mottakelsen av gaver, fordeler og donasjoner. Rutinen inneholder definering av spekteret av forskjellige 
situasjoner, gaver, fordeler og donasjoner, samt hvem avsender og mottaker kan være. Formålet med 

Figur 3: Sti-analyse/manøvreringskart dersom man mottar en gave, fordel eller donasjon 
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retningslinjen er å etablere en formell prosess for hvordan en skal akseptere, dokumentere og rappor-
tere gaver, fordeler og donasjoner. Inkluderer en sti-analyse/manøvreringskart som beskriver veien der-
som man skulle motta en gave, fordel eller donasjon. 
 
Av spørreundersøkelsens resultater fremkommer det at ca. 4 % (18 av 416) av ansatte har blitt utsatt 
for en situasjon knyttet til mottak av gave, tjenester, arrangementsdeltakelse, reiser o.l. Av disse 18 er 
13 fra kommunalområde helse og mestring (13 av 325). I intervju med direktør for kommunalområdet 
og virksomhetsleder for hjemmetjenester sentrum fremkommer det at noen ansatte kan motta takknem-
lighetsgaver fra brukere i kommunen. Det opplyses også fra teamkoordinator internkontroll og kvalitet 
at et gaveregister er oppe til politisk behandling, hvor løsningen skal ligge i arkivsystemet. Revisjonen 
ser også at 12,5 % (3 av 24) av folkevalgte har opplevd å bli utsatt for en situasjon der de har fått tilbud 
om å motta gaver, tjenester, arrangementsdeltakelse, reiser o.l. 
 
Det fremkommer i samtlige intervjuer at kommunens etiske retningslinjer skal gås gjennom hvert år med 
ansatte. Direktør for helse og mestring opplyser at hun i forbindelse med revidering av retningslinjen 
hadde en gjennomgang av utkast til de etiske retningslinjene med alle sine ledere. I intervju med daglig 
leder for Moss kommunale eiendomsselskap informeres det om at kommunens etiske retningslinjer ble 
gjennomgått for kort tid siden, i forbindelse med en strategisamling5. 
 
I de etiske retningslinjene fremkommer det at ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske retnings-
linjene med sine medarbeidere minst en gang i året, og ved nyansettelser. I retningslinjen står det at 
lederne skal påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske retnings-
linjer. I e-post til revisjonen informerer teamkoordinator internkontroll at en årlig gjennomgang av de 
etiske retningslinjene er en delvis ny praksis der det gjennom drøftinger og arbeid gjennom en leder-
samling inn i ny kommune i 2019 ble besluttet at retningslinjene skulle adresseres jevnlig. Det informeres 
også om at det ble lagt opp en løsning i WebSak6 hvor ledere kan sende de reviderte retningslinjene til 
signering av medarbeidere. 
 

                                                      
5 Denne diskuteres nærmere i kap. 5.2.2. 
6 Kommunens sak- og arkivsystem. 
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Videre viser figur 4 at respondentene er noe delt knyttet til påstanden om at nærmeste leder gjør de 
kjent med de etiske retningslinjene hvert år. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at nesten 47 % 
av ansatte er «1 - helt uenig» eller «2 - uenig» med påstanden, hvorpå omtrentlig 28 % er «3 - hverken 
enig eller uenig», 25 % er «4 - enig» eller «5 - helt enig» i påstanden om at nærmeste leder gjør ansatte 

kjent med de etiske retningslinjene hvert år. Gjennomsnittskår på påstanden er 2,63.  
 
I intervjuene gjennomført av revisjonen kommer det frem fra samtlige ledere at nyansatte får en gjen-
nomgang av kommunens etiske retningslinjer, samt at nyansatte må skrive under på at de har lest og 
forstått de etiske retningslinjene, med unntak fra daglig leder i Moss eiendomsselskap som informerer 
om at dette ikke er innført. Det fremkommer av resultatene fra spørreundersøkelsen at omtrentlig 65 % 
(279 av 432) av ansatte er «4 - enig» eller «5 - helt enig» i påstanden om at ansatte ved sitt ansettel-
sesforhold forpliktet seg skriftlig til å følge kommunens etiske retningslinjer, 18,5 % (80 av 432) har 
besvart med «1 – helt uenig» eller «2 - uenig». Gjennomsnittskår på påstanden er 3,84. Dette var den 
samme tendensen med ca. 67 % (294 av 437) i påstanden om ansatte ved sitt ansettelsesforhold for-
pliktet seg muntlig til å følge kommunens etiske retningslinjer. Gjennomsnittskår på påstanden er 3,85.  
 
Videre fremkommer det av svarene fra spørreundersøkelsen at omtrentlig 42 % (10 av 24) av de folke-
valgte er «4 - enig» eller «5 - helt enig» i påstanden om at de i forbindelse med sitt ansettelsesforhold 
forpliktet seg skriftlig til å følge kommunens etiske retningslinjer. Omtrentlig 38 % (9 av 24) av folkevalgte 
var «1 - helt uenig» eller «2 - uenig» i påstanden. Ca. 21% var «3 - hverken enig eller uenig» i påstanden. 
Derimot var det ca. 60 % av de folkevalgte som var «4 - enig» eller «5 - helt enig» med at de de i 
forbindelse med sitt ansettelsesforhold forpliktet seg muntlig til å følge kommunens etiske retningslinjer 
(15 av 25). Kun 16 % (4 av 25) var «1 - helt uenig» i påstanden. Ordfører informerer om folkevalgtopp-
læringen som gjennomføres ved en ny valgperiode inkluderer tema som etikk og antikorrupsjon. Her 
gjennomgås hva man som folkevalgt bør gjøre og ikke gjøre, samt eierskap, roller og utøvelse av disse. 
I tillegg informerer ordfører om at det før alle kommunestyremøter blir spurt om noen vil teste sin habi-
litet.  
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Figur 4: Min nærmeste leder gjør meg kjent med de etiske retningslinjene hvert år 
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4.2.2 Rutiner og retningslinjer som tar for seg interessekonflikter, habilitetsspørsmål og 
andre misligheter 

I kommunens arbeidsreglementet er det et eget kapittel som omhandler bierverv og egen næringsvirk-
somhet. I henhold til reglementet har arbeidstaker plikt til å oppgi bierverv og kriterier rundt dette. Disse 
går blant annet ut på at arbeidstaker ikke kan ha bierverv som er i konkurrerende art til kommunen, 
dersom arbeidstaker ved et senere tidspunkt skal kontrollere arbeidet som arbeidstaker i kommunen 
eller om det er i konflikt med kommunens forretningsforbindelser.  
 
Videre tar retningslinjen for gaver, fordeler og donasjoner opp interessekonflikter som kan oppstå der-
som ansatte eller folkevalgte mottar gaver, fordeler eller andre tjenester. Under akseptkriterier kommer 
det frem et kontrollspørsmål den ansatte burde/må stille seg selv dersom de skulle havne i en slik situa-
sjon: «Vil det å akseptere gaven bli oppfattet eller faktisk påvirke eller være en interessekonflikt?». Un-
der punktet om hvordan en skal avstå fra gaver trekkes det også frem at gaver kan påvirke ansatte eller 
på andre måter bli oppfattet i retning av å påvirke den ansatte i sin tjenesteytelse, saksbehandling, 
utførelse av arbeid. Denne gaven kan være med å bidra til en faktisk eller opplevd interessekonflikt.  
 
Økonomireglementet (godkjent 26.04.2021, revideres innen 28.02.2022) inneholder også et kapittel om 
etikk og antikorrupsjon, der det trekkes frem at kommunen har nulltoleranse for korrupsjon og økono-
miske misligheter, i likhet med kommunens etiske retningslinjer. Det trekkes frem at fremtidige rutiner 
og reglementer skal innrettes slik at det blir mulig å forebygge, oppdage og håndtere korrupsjon og 
misligheter. Videre legges det til at kommunen aktivt skal arbeide med etikk og antikorrupsjonsarbeid, 
hvor dette arbeidet skal være forankret i standarder gitt av KS, Transparency International. Dette sam-
svarer med informasjon gitt i intervju med direktør organisasjon som opplyser om at Moss kommune er 
medlem av Transparency International. 
 
Det fremkommer i kommunens etiske retningslinjene at en sammenblanding av ansattes og brukernes 
private interesser eller økonomiske midler ikke skal forekomme. Videre har retningslinjen et eget kapittel 
om habilitet som knyttes opp mot forvaltningsloven og at ansatte har en selvstendig plikt til å varsle om 
inhabilitet. Der det er tvil om habilitet opplyses det om at dette skal tas opp med nærmeste leder.  
 
I kommunens delegeringsreglement blir også etikk, antikorrupsjon og habilitet kort omtalt. Her fremkom-
mer det at ved delegert utøvelse av myndighet skal kommunens vedtatte etiske retningslinjer legges til 
grunn. Videre står det at den som har fått delegert myndighet selv skal fremlegge for den overordnede 
dersom det er forhold som kan trekke habiliteten i tvil. Dersom inhabilitet oppstår i en sak skal det over-
lates til overordnede å treffe en beslutning i den aktuelle saken.  
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Fra figur 5 fremkommer det at omtrentlig 70 % (309 av 444) opplever at de har fått nok veiledning/infor-
masjon til å vurdere deres habilitet, ved f. eks interessekonflikter (de har svart med enten «4 - enig» 
eller «5 - helt enig). Gjennomsnittskår på påstanden er 3,92.  

 
Av figur 6 fremkommer det at omtrent 57 % (253 av 440) av respondentene har fått nok veiledning/in-
formasjon dersom de skulle være involvert i en interessekonflikt (de har svart med enten «4 - enig» eller 
«5 – helt enig»). Nesten 27 % (117 av 440) opplever å være «3 - hverken enig eller uenig» i påstanden. 
Gjennomsnittskår på påstanden er 3,70. 

 
Samtlige av intervjuobjektene informerte om at de opplever å ha fått nok veiledning eller informasjon 
dersom de skulle oppleve en interessekonflikt eller ved et habilitetsspørsmål. Noen intervjuobjekter trakk 
også frem at dersom en skulle være usikker i en sak vet de hvem de skal henvende seg til eller kontakte 
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Figur 5: Jeg opplever at jeg har fått nok veiledning/informasjon til å vurdere min habilitet. 
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Figur 6: Jeg opplever at jeg har fått nok veiledning/informasjon dersom jeg er involvert i en in-
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for å gjøre avklaringer. Det kommer frem at enhetsleder plan, bygg og geodata og virksomhetsleder 
hjemmetjenester sentrum opplever at kommunens rutiner er gode og at de tolker habilitetsspørsmål 
strengt. 
 

4.2.3 Rutiner og tiltak knyttet til tildeling av tjenester og anskaffelser 
Ifølge teamkoordinator for anskaffelser har kommunen fem prosedyrer fordelt på anskaffelsesproses-
sens tre faser: vurdering, gjennomføring og oppfølging. Disse er behovs- og verdivurdering, anskaffelser 
under nasjonal terskelverdi, anskaffelser over nasjonal terskelverdi, bestilling iht. rammeavtale og kon-
traktsoppfølging. 
 
Kommunens anskaffelsesstrategi ble vedtatt av kommunestyret i 2020 og strategiperioden gjelder ut 
2024. Strategien tar for seg et hovedmål og fem delmål for perioden, som skal ivareta anskaffelseslo-
vens formål, der anskaffelser skal gjennomføres i samsvar med gjeldene regelverk og rammebetingel-
ser, samt kommunens etiske retningslinjer. Ifølge teamkoordinator anskaffelser er internkontroll og kon-
traktsoppfølging blant fokusområdene i anskaffelsesstrategien. Anskaffelsesstrategien gjelder for kom-
munens kommunal- og stabsområder, samt kommunale foretak (blant annet Moss kommunale eien-
domsselskap). Strategiens hovedmål lyder som følger: «Moss kommunes anskaffelser skal være for-
måls- og kostnadseffektive og fremme hensynet til miljø, arbeidsforhold, sosiale forhold og innovasjon.», 
med påfølgende delmål: samfunnsansvar, behovs- og avtaledekning, kompetanse, innovasjon og in-
ternkontroll og kontraktsoppfølging.  
 
Under delkapitlet internkontroll og kontraktsoppfølging tas korrupsjon og misligheter opp i lys av viktig-
heten knyttet til internkontroll, der kommunens mål er å styrke internkontrollen knyttet til offentlige an-
skaffelser, samt følge opp kontrakter på en helhetlig og systematisk måte. Videre inneholder dette del-
målet strategiske grep og nøyaktige tiltak som er med på å forbygge korrupsjon. Det er syv tiltak som 
blant annet inkluderer å vurdere sin egen habilitet, informere om rammeavtaler og utføre internkontroll 
med kjøp som omfattes av anskaffelsesregelverket. Under disse syv tiltakene kommer en kort forklaring 
eller kommentar knyttet til hva tiltaket betyr. 
 
Kommunen har også to prosedyrer knyttet til anskaffelser over og under nasjonal terskelverdi (over/un-
der 100.000,-). Disse er oppdatert i henhold til kommunens anskaffelsesstrategi og delegeringsregle-
mentet. Prosedyrene beskriver fremgangsmåten og bestemmelser knyttet til anskaffelser opp mot an-
skaffelsesforskriften § 5-1 andre ledd. Disse prosedyrene er også gjeldende for alle kommunal- og 
stabsområder med tilhørende enheter, virksomheter og foretak. Videre tar prosedyrene for seg et punkt 
om habilitet som trekker frem at reglene rundt habilitet gjelder ved gjennomføringen av en anskaffelse, 
lenket til korrekte lovhjemler i kommune- og forvaltningsloven. Alle deltakerne i anskaffelsesprosessen 
skal fylle ut og signere habilitetserklæringen, hvor den nærmeste overordnede skal ta den endelige 
avgjørelsen ved habilitetstvil. Dersom inhabilitet vurderes skal den aktuelle deltakeren fratre prosessen. 
I habilitetserklæringen må deltakeren fylle ut nøyaktige detaljer samt erklære seg enten habil eller inhabil 
med en begrunnelse. Den skal signeres av deltaker og leder ved tvilstilfeller.  Videre i anskaffelsespro-
sedyrene over/eller under 100.000,-, gis en oversikt over oppgaver og handlinger som skal utføres ved 
anskaffelsen og hvem som har ansvar for utførelsen. Dette er en detaljert tabell som tar for seg trinnene 
ved anskaffelser med relevante lenker, forklaringer, hvem man kan kontakte for veiledning. Relevante 
krav som konkurransegrunnlag og seriøsitetskrav blir inkludert. 
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Det fremkommer av spørreundersøkelsens resultater at ca. 61 % (62 av 102) kjente til kommunens 
anskaffelsesstrategi.7 Ca. 66 % (67 av 101) oppgir at de har kjennskap til anskaffelsesprosedyren for 
anskaffelser over/under terskelverdi (100 000,-). 
 
I kommunens delegeringsreglement, «MK Administrativt delegeringsreglement», fremkommer etikk, an-
tikorrupsjon og habilitet som egne små kapitler. Det trekkes frem at ved delegert myndighet skal kom-
munens vedtatte etiske retningslinjer legges til grunn. Videre legges det også vekt på at den som har 
mottatt delegert myndighet ved tvil skal kontakte sin overordnede for å få vurdert sin habilitet.  
 
Revisjonen har fått oversendt 15 dokumenter som beskriver tildelingskriterier for tjenester innenfor kom-
munalområde helse og mestring8. Disse er standardisert på lik måte og er oppdatert etter kommunes-
ammenslåingen av Moss og Rygge kommuner. Dette beskrives i hver prosedyre, med unntak av 
«HELSE – Tildelingskriterier for trygghetsalarm» hvor endringsbeskrivelsen står tom. Imidlertid har den 
godkjentdato 30.06.2021 og skal revideres innen 17.02.2023. Videre beskriver prosedyrene formål og 
hvem den gjelder for. Kriteriene i prosedyrene er satt opp i en tabell med oppgaver og handlinger i en 
nummerert liste. Alle kriteriene begynner med et rettslig grunnlag der relevante lover som f.eks. pasient- 
og brukerrettighetsloven eller helse- og omsorgstjenesteloven er lenket til nøyaktige lovparagrafer gjel-
dende for prosedyren. I alle prosedyrene er neste punkt en tjenestebeskrivelse som tar for seg hva 
tjenesten går ut på, ofte med eksempler eller en oversikt over institusjoner som tilhører tjenesten. Ved 
neste punkt beskrives selve kriteriene for tjenesten. Disse varierer i antall basert på hvor kompleks 
tjenesten er. Avslutningsvis i alle prosedyrene er det et siste punkt om utmåling/saksbehandling særlig 
for den aktuelle tjenesten. Revisjonen observerer at prosedyren «HELSE – Tildelingskriterier for trygg-
hetsalarm» virker noe uferdig under delkapittel 6., 7. og 8. der f.eks. underkapittel om 8. vedlegg kun 
sier henvisning. Revisjonen ser at det i mange av kommunens rutiner og maler inkluderer en oversikt 
(sti/rute) over hvor man kan finne dokumentet i kvalitetssystemet. 
 

4.2.4 Redegjørelse i årsberetningen 
I årsberetningen redegjøres det kort for tiltak som skal sikre høy etisk standard. Det fremkommer at 
kommunen har utarbeidet etiske retningslinjer, anskaffelsesstrategi, en antikorrupsjonspolicy9 og etab-
lert et eksternt varslingsutvalg og meldesystem gjennom kvalitetssystemet. Videre informeres det om at 
det gis regelmessig opplæring i dette, både for medarbeidere og ledere. Ifølge teamkoordinator intern-
kontroll og kvalitet gjennomfører teamet månedlige kurs i bruk av kommunens kvalitetssystem for an-
satte og lederopplæring for ledere. Kurset inneholder blant annet temaet varsling.  
 
Videre fremkommer det i årsberetningen at kommunal- og stabsområdene har en årlig refleksjon rundt 
etikk. I intervju med direktør for helse og mestring opplyses det om at ledelsen har en årlig gjennomgang 
knyttet til antikorrupsjonsarbeid. Det informeres fra virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum at den 
største utfordringen som leder er å implementere og gjøre ansatte kjent med rutinene knyttet til antikor-
rupsjonsarbeid. Det trekkes frem at dette er en kontinuerlig prosess, hvor det er fokus på å gjøre ansatte 
bevisste. Fra enhetsleder og virksomhetsleder hjemmetjenester sentrum informeres det om at hold-
ninger og likebehandling jevnlig blir diskutert.  
 

                                                      
7 Dette spørsmålet og neste spørsmål gikk kun til ansatte som opplyste om at de har eller har hatt myndighet til å 
gjøre anskaffelser på kommunens vegne.  
8 For fullstendig liste se vedlegg 7. 
9 Antikorrupsjonspolicy blir beskrevet i de etiske retningslinjene.  
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I kommunens årsrapport fremkommer det også at det våren 2020 ble opprettet en etisk komite innen 
kommunalområdet helse og mestring. Denne komiteen ble dannet for å gi råd til helsepersonell som 
kan møte på dilemmaer og etiske utfordringer. Det trekkes frem at de ellers skal være en pådriver for 
praktiseringen av systematisk etisk refleksjon. Dette blir nærmere beskrevet i kapittel 5.2.3 i denne for-
valtningsrevisjonsrapporten. Det beskrives ingen planlagte tiltak i rapporten. 
 

4.2.5 Intern varsling i kommunen 
Kommunen har etablert en egen intern varslingsrutine, «MK HMS Intern Varsling», vedtatt i AMU 
13.12.2019. I intervjuene opplyste alle intervjuobjektene at de var kjent med at det var etablert vars-
lingsrutiner i kommunen. Det ble informert om at rutinen finnes i RiskManager10 sammen med en vars-
lingsmodul og avvikssystem. Rutinen skal gi rettssikkerhet for både varsleren og de som det varsles 
om. Videre defineres varsling og eksempler på kritikkverdige forhold gis. Det beskrives hvordan man 
varsler og hvordan man skal gå frem. Det fremkommer at det er ønskelig at forhold skal løses internt og 
på et så lavt nivå som mulig før det varsles. Det legges til at elever og pasienter i hovedsak kan varsle 
hvem de vil, men med en anbefaling om at de varsler til varslingsutvalgets sekretær eller enkeltmed-
lemmer som vil registrere varslingen i kvalitetssystemet. Videre gis det informasjon om at en kan varsle 
til nærmeste leder, leder høyere i organisasjonen, tillitsvalgt eller verneombud, hvor den en varsler til vil 
registrere varselet i overnevnte kvalitetssystem. Her beskrives også fremgangsmåten for hvordan man 
skal registrere et varsel, hvor man kan varsle anonymt og at dette garanteres gjennom kommunens 
system. Det legges til at varslingsutvalget ikke vil kunne gi tilbakemelding til anonyme varslere. Et viktig 
moment om gjengjeldelse med referering til korrekte lovhjemler er inkludert, hvor det også legges til at 
det tilbys bistand fra bedriftshelsetjenesten for begge parter i en varslesak.  
 
I intervju med daglig leder for Moss kommunale eiendomsselskap informeres det om at selskapet har 
utarbeidet en egen varslingsplakat hvor det er beskrevet hvordan de ønsker at ansatte skal varsle, og 
hva man eventuelt kan/bør varsle om. Grunnlaget for denne plakaten er kommunens varslingsrutiner, 
men selskapet har laget sin egen versjon. Videre opplyser alle intervjuobjektene at kommunen oppford-
rer ansatte til å varsle dersom man skulle observere kritikkverdige forhold knyttet til korrupsjon eller 
andre misligheter. 
 
Det fremkommer av den interne varslingsrutinen at ledere skal følge opp rutinen og «sikre at alle med-
arbeidere er kjent med sine rettigheter til å varsle forsvarlig på kritikkverdige forhold.». Det fremkommer 
av resultatene fra spørreundersøkelsen at 83 % (371 av 447) av respondentene har svart «Ja», mens 
17 % (76 av 447) har svart «Nei», på om de er kjent med innholdet i kommunens interne varslingssys-
tem. Videre fremkommer det at ca. 57 % (250 av 442) av respondentene har svart at de ikke har gjen-
nomført opplæring eller veiledning i hvordan man varsler. Dette samsvarer ikke med informasjonen gitt 
i intervjuene, der intervjuobjektene opplyser om at det er gitt opplæring eller veiledning rundt varsling. 
Dersom man deler svarene inn i typer ansatte (figur 7) så fremkommer det at ca. 74 % (46 av 62) av 
lederne svarer at de har gjennomført opplæring eller veiledning i hvordan man varsler. Revisjonen ob-
serverer at 63 % (218 av 345) av medarbeidere/saksbehandlere opplyser at de ikke har gjennomført 
opplæring/veiledning i hvordan man varsler.  

                                                      
10 RiskManager er et elektronisk kvalitetssystem som støtter virksomheten med kvalitets- og styringsprosesser, 
avvikshåndtering, varslinger og risikovurderinger. 
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Videre opplyses det i intervju med ordfører at folkevalgte har gått gjennom hvordan en håndterer vars-
linger og at et varslingsskjema ble gjennomgått når kommunen innførte en tredjepart11. Likevel viser 
resultatene fra spørreundersøkelsen at det kun er litt over halvparten av folkevalgte (52 %, 13 av 25) 
som besvarer at de har gjennomført opplæring eller veiledning i hvordan man varsler (figur 7). 
 
Kommunen har også etablert prosedyren, «MK HMS Håndtering av varsling», som gjelder for varslings-
utvalget i kommunen på vegne av kommunedirektøren. Det er en nøyaktig gjennomgang av varsling, 
hvor det legges vekt på at det skal være forsvarlig å varsle internt i kommunen i samsvar med varslings-
plikten.  
 

                                                      
11 Tredjeparten er eksterne advokater som ser på varslingssaker. Varslingsutvalget ledes av et eksternt advokat-
byrå. 
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Figur 7: Jeg har gjennomført opplæring/veiledning i hvordan man varsler. 

34



19 
 

Av figur 8 fremkommer ansattes opplevelser knyttet til varsling og åpenhetskultur i kommunen. Det 
fremkommer at det er en god spredning i svarene på samtlige påstander, altså at alle svaralternativer 
er benyttet. Det er påstandene «Jeg opplever at kommunen er tilgjengelig for veiledning (knyttet til vars-
ling) dersom jeg trenger det» og «Jeg opplever at kommunen oppfordrer til å varsle om kritikkverdige 
forhold» som har størst andel besvarelser på «4 - enig» eller «5 – helt enig», henholdsvis på 50,3 % og 
52,5 %.  

 
Gjennomsnittskår for de syv påstandene i figur 8 er som følger, Jeg opplever at kommunen: 

• har åpenhetskultur rundt håndtering av kritikkverdige forhold      3,19 
• gjør det trygt for medarbeidere å varsle om kritikkverdige forhold     3,34 
• gir innbyggerne mulighet til å tipse kommunen ved mistanke om uetisk atferd og korrupsjon  3,26   
• følger opp meldinger om uønskede hendelser/avvik knyttet til etikk og antikorrupsjon   3,34 
• gjør meg kjent med fremgangsmåten ved varsling      3,26 
• er tilgjengelig for veiledning (knyttet til varsling) dersom jeg trenger det     3,50 
• Jeg opplever at kommunen oppfordrer til å varsle om kritikkverdige forhold   3,51 

 

4.2.6 Varslingsmottak for innbyggerne i Moss kommune 
Moss kommune har på sine nettsider en side for «Varsling av kritikkverdige forhold» som tar for seg hva 
varsling er og hvordan man varsler. Definisjonen for varsling er korrekt og samsvarer med loven, hvor 
kommunen også viser til kommunens regler og etiske retningslinjer. Disse er ikke publisert eller tilgjeng-
eliggjort på kommunens nettside. Videre inkluderes en eksempelliste over hva man kan varsle om, og 
noen eksempler på hva som ikke regnes som varsling. Under hvordan man varsler trekkes det frem at 
man trygt kan varsle anonymt gjennom en varslingstelefon, e-post eller brev til kommunen. Videre in-
formeres det om at alle varslinger blir behandlet av kommunens varslingsutvalg, hvor leder for vars-
lingsutvalget er et eksternt advokatfirma. Dette er samsvarende informasjon som gis i overnevnte vars-
lingsdokument «MK HMS Håndtering av varsling». Avslutningsvis er det inkludert et kort avsnitt om 
anonymitet og fortrolighet knyttet til hvordan man ønsker å løse en varslingssak.  
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Av spørreundersøkelsens resultater fremkommer det at ca. 56 % (245 av 439) svarer «Nei» på om de 
er kjent med innholdet i kommunens eksterne varslingssystem. På spørsmålet om kommunen «Gir inn-
byggerne mulighet til å tipse kommunen ved mistanke om uetisk adferd og kommunikasjon» besvarer 
ca. 19 % (80 av 426) med enten «1 - helt uenig» eller «2 - uenig», ca. 46 % (197 av 439) besvarer med 
«3 - hverken uenig eller enig», mens ca. 34 % (149 av 439) besvarer med «4 - enig» eller «5 - helt 
enig». Gjennomsnittskår på spørsmålet er 3,26.  
 
Teamkoordinator internkontroll og kvalitet informerer revisjonen i mail oversendt 20. april at kommunen 
per april 2022 arbeider med å utvikle/anskaffe en løsning for ekstern varsling. Det fremkommer av notat 
til KLG (kommunedirektørens ledergruppe) 21. februar 2022 at: «Varslingsutvalget har undersøkt med 
kommuner som har forskjellig tilnærming og vi har mottatt tilbud og forslag på teknisk løsning fra kom-
munens eksterne leverandør av leder til varslingsutvalget. Det er viktig å presisere at vi fremdeles skal 
forsøke å løse utfordringer på lavest mulig nivå». 
 

4.3 Vurderinger 

4.3.1 Kommunens etiske retningslinjer 
Kommunen har etter revisjonens vurdering etablert etiske retningslinjer som beskriver hvordan ansatte 
og folkevalgte skal møte kommunens brukere knyttet til forvaltning av samfunnets fellesmidler og like-
behandling. Retningslinjene inneholder, etter revisjonens vurdering, tilstrekkelig informasjon vedrørende 
håndtering av gaver/fordeler. Retningslinjen viser også til kommunens egen retningslinje for gaver, for-
deler og donasjoner. Denne går nøye igjennom prosessen og premissene rundt mottakelse av gaver, 
fordeler eller tjenester. Retningslinjen inneholder ikke nøyaktige eksempler på reaksjoner for brudd på 
retningslinjene, men trekker frem at brudd på retningslinjene kan medføre konsekvenser for ansattes 
arbeidsforhold/verv og/eller oppdrag. De etiske retningslinjene inneholder ikke informasjon vedrørende 
håndtering av bierverv, men dette fremkommer i et eget kapittel i kommunens arbeidsreglement.     
 
I kommunens etiske retningslinjer fremkommer det at ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske 
retningslinjene med sine medarbeidere minst en gang i året, og ved nyansettelser. Noen av de intervju-
ede lederne informerer om at dette er gjort det siste året. Samtidig fremkommer det av resultatene fra 
spørreundersøkelsen at nesten 47 prosent (204 av 436) av de ansatte svarer «1 – helt uenig» eller «2 
- uenig» på påstanden «min nærmeste leder gjør meg kjent med de etiske retningslinjene hvert år». 
Basert på spørreundersøkelsens resultater er det revisjonens vurdering at kommunens ledere ikke i 
tilstrekkelig grad gjennomgår kommunens etiske retningslinjer med sine ansatte. På bakgrunn av oven-
nevnte anbefaler vi at kommunen bør sikre at rutine som sier at samtlige ledere skal gjennomgå de 
etiske retningslinjene med sine medarbeidere minst en gang i året blir gjennomført. 
 
Det fremkommer av fakta at kommunens etiske retningslinjer skal komme som vedlegg til kontrakter 
med både ansatte, leverandører og andre interessenter. Videre fremkommer det av våre intervjuer at 
samtlige ledere gir en gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer, samt at nyansatte må skrive 
under på at de har lest og forstått de etiske retningslinjene, med unntak av daglig leder i Moss kommune 
eiendomsselskap som informerer om at dette ikke er innført. Av spørreundersøkelsens resultater frem-
kommer det at majoriteten (ca. 65 % eller 279 av 432) har besvart påstanden «Jeg har i forbindelse 
med mitt ansettelsesforhold forpliktet meg skriftlig til å følge kommunens etiske retningslinjer» med «5 
– helt enig» eller «4 - enig», samtidig er det 18,5 % (80 av 432) som har besvart påstanden med «1 – 
helt uenig» eller «2 - uenig». Dette kan indikere at en god del ansatte faktisk ikke har skrevet under på 
at de skal følge kommunens etiske retningslinjer. Samtidig må det påpekes at påstanden er sendt ut til 
samtlige ansatte, noe som kan bety at flere er ansatt for mange år siden, og rett og slett ikke husker hva 
som ble gjort, eventuelt at praksis har vært annerledes tidligere. På bakgrunn av overnevnte anbefaler 
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vi at kommunen bør sikre at ansatte underskriver på de etiske retningslinjene som en del av arbeids-
kontrakten.  
 
Videre fremkommer det av resultatene fra spørreundersøkelsen at 15 % (51 av 350) av medarbei-
dere/saksbehandlere har besvart med at de ikke er kjent med innholdet i kommunens etiske retnings-
linjer. Etter revisjonens vurdering kan dette indikere at det er flere ansatte som ikke har fått en gjennom-
gang av de etiske retningslinjene når de er blitt ansatt. På bakgrunn av dette anbefaler vi at kommunen 
bør sikre at samtlige ansatte får gjennomgang av de etiske retningslinjene ved nyansettelser.   
 

4.3.2 Rutiner og retningslinjer som tar for seg interessekonflikter, habilitetsspørsmål og 
andre misligheter 

Kommunen har utarbeidet flere rutiner og retningslinjer som inkluderer informasjon vedrørende interes-
sekonflikter, habilitetsspørsmål og andre misligheter (kommunens arbeidsreglement og retningslinje for 
gaver, fordeler og donasjoner, kommunens etiske retningslinjer og kommunens delegeringsreglement). 
Kommunens økonomireglementet inkluderer et eget kapittel for etikk og antikorrupsjon, og tar for seg 
økonomiske misligheter, samt antikorrupsjon og habilitet. Revisjonen vurderer at ovennevnte rutiner i 
tilstrekkelig grad tar for seg interessekonflikter, habilitetsspørsmål og andre misligheter. 
 
Spørreundersøkelsens påstand «Jeg opplever at jeg har fått nok veiledning/informasjon til å vurdere 
min habilitet» oppnår etter revisjonens vurdering tilfredsstillende resultat med ett gjennomsnittskår på 
3,92. Samtidig er det verdt å påpeke at ca. 12 % (52 av 444) av respondentene besvarer med svaral-
ternativ «1 - helt uenig» eller «2 - uenig». Det samme kan sies om påstanden «Jeg opplever at jeg har 
fått nok veiledning/informasjon dersom jeg er involvert i en interessekonflikt» som oppnår ett gjennom-
snittskår på 3,70. Her besvarer ca. 16 % (69 av 440) med svaralternativ «1 – helt uenig» eller «2 - 
uenig».  
 

4.3.3 Rutiner knyttet til tildelingen av tjenester og anskaffelser 
Det er revisjonens vurdering at kommunen har etablert tilstrekkelig rutiner for å forebygge korrupsjon 
knyttet til myndighetsutøvelse, tildeling av tjenester innen helse og mestring og på anskaffelsesfeltet. I 
tillegg til overordnede rutiner og regler som kommunens etiske retningslinjer, delegeringsreglement, 
økonomireglement og arbeidsreglement legger vi her til grunn at kommunen har etablert en anskaffel-
sesstrategi, samt fem prosedyrer som tar for seg anskaffelsesprosessen. Disse prosedyrene inneholder 
korrekt informasjon i henhold til anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften, og tar leseren punktvis 
igjennom handlingene. Det er også utviklet en egen habilitetserklæring som alle deltakere i anskaffel-
sesprosessen må fylle ut. Kommunalområde helse og mestring har utarbeidet gode skriftlige rutiner for 
tildeling av tjenester. Innholdet i disse tildelingskriteriene er standardisert og nøyaktige med oversiktlige 
tabeller som beskriver prosessen og kriteriene for tjenesten. Kriteriene inneholder korrekte lovhjemler, 
samt hvor man kan finne de i kvalitetssystemet. 
 

4.3.4 Redegjørelse i årsberetningen 
Kommunen har i sin årsberetning beskrevet hvilke tiltak kommunen har iverksatt. Disse inkluderer utar-
beidelse av etiske retningslinjer, anskaffelsesstrategi, en antikorrupsjonspolicy, samt at det er blitt etab-
lert et eksternt varslingsutvalg og meldesystem gjennom kvalitetssystemet. Videre beskrives det i års-
rapporten til kommunen at kommunal- og stabsområdene har en årlig refleksjon rundt etikk. Det er re-
visjonens vurdering at kommunens årsberetning i tilstrekkelig grad redegjør for tiltak som er iverksatt i 
kommunen for å sikre en høy etisk standard. Årsberetningen inneholder derimot ingen informasjon om 
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hva kommunen planlegger å gjennomføre på sikt. Ifølge vårt revisjonskriterium (kommuneloven § 14-7) 
skal kommunens årsberetning inneholde både tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt 
for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. På bakgrunn av dette anbefaler vi at kommunen også 
bør informere om tiltak som er planlagt på sikt for å sikre en høy etisk standard i årsberetningen. 
  

4.3.5 Intern varsling i kommunen 
Det er revisjonens vurdering at kommunen i tilstrekkelig grad har utarbeidet varslingsrutiner som ivaretar 
oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold og fremgangsmåte for å varsle. Vi legger her til grunn 
varslingsrutine «NK HMS Intern Varsling» (vedtatt i AMU 13.12.2019) som ligger tilgjengelig i RiskMa-
nager sammen med varslingsmodulen og kommunens avvikssystem.  
 
Av resultatene fra spørreundersøkelsen fremkommer det at 17 % (76 av 447) av respondentene ikke 
kjenner til innholdet i kommunens interne varslingssystem. Videre fremkommer det at ca. 26 % (16 av 
62) av lederne svarer at de ikke har gjennomført opplæring eller veiledning i hvordan man varsler, til-
svarende tall for medarbeidere/saksbehandlere og folkevalgte er på henholdsvis ca. 63 % (218 av 345) 
og 48 % (12 av 25). På bakgrunn av at såpass mange i kommunen ikke har kjennskap til innholdet eller 
ikke har fått opplæring i hvordan man varsler er det vår vurdering at det er en fare for at rutine for varsling 
ikke fullt ut er implementert i kommunen. Vi anbefaler derfor at det arbeides videre med å gi opplæring 
i rutinen, samt veiledning i hvordan man skal varsle. 
 

4.3.6 Varslingsmottak for innbyggerne i Moss kommune 
Kommunen har på sine nettsider en side for «Varsling av kritikkverdige forhold» som tar for seg hva 
varsling er og hvordan man varsler. Siden inneholder en eksempelliste over hva man kan varsle om, 
samt noen eksempler på hva som ikke regnes som varsling. Det fremkommer at man trygt kan varsle 
anonymt gjennom en varslingstelefon, e-post eller brev til kommunen. På bakgrunn av ovennevnte er 
det vår vurdering at kommunen har etablert et tipsmottak for innbyggere som har mistanke om uetisk 
arbeid eller korrupsjon.  
 

4.4 Konklusjon og anbefalinger 
Det er revisjonens konklusjon at kommunen i all vesentlighet har etablert tiltak for å forebygge, av-
dekke og håndtere korrupsjon, uetisk adferd og andre misligheter.  
 
Kommunen har utarbeidet etiske retningslinjer som beskriver hvordan ansatte og folkevalgte skal 
møte kommunens brukere knyttet til forvaltning av samfunnets fellesmidler og likebehandling. Samti-
dig fremkommer det av resultatene fra spørreundersøkelsen at flere ansatte oppgir at de ikke har skre-
vet under på de etiske retningslinjene når de ble ansatt, flere oppgir også at de ikke er kjent med inn-
holdet i de etiske retningslinjene, samt at de ikke har fått en årlig gjennomgang av de etiske retnings-
linjene av sin nærmeste leder.  
 
Kommunen har også utarbeidet varslingsrutiner som ivaretar oppfordringen til å varsle om kritikkver-
dige forhold og fremgangsmåte for å varsle. Samtidig fremkommer det av resultatene fra spørreunder-
søkelsen at en del ansatte ikke kjenner til innholdet i kommunens interne varslingssystem, samt at 
mange oppgir at de ikke har gjennomført opplæring eller veiledning i hvordan man varsler.  
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Kommunen har på en god måte redegjort i sin årsberetning for tiltak som er iverksatt for å sikre en høy 
etisk standard i virksomheten. Årsberetningen inneholder derimot ikke en redegjørelse for tiltak som 
planlegges iverksatt frem i tid.  
 
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger. Kommunen bør: 

• sikre at samtlige ledere i kommunen gjennomgår de etiske retningslinjene med sine medarbei-
dere minst en gang i året 

• sikrer at samtlige ansatte får gjennomgang av de etiske retningslinjene ved nyansettelser, samt 
underskriver på de etiske retningslinjene som en del av arbeidskontrakten 

• sikre at det gis opplæring i varslingsrutinen, samt veiledning i hvordan man skal varsle til samt-
lige ansatte og folkevalgte 

• inkludere informasjon om tiltak som er planlagt iverksatt for å sikre en høy etisk standard i sin 
årsberetning 
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5 OMRÅDENE OG ANTIKORRUPSJONSARBEID 

Problemstilling 2: Er tiltakene for antikorrupsjon implementert i kommunalområdene Eiendom 
og utbygg og Helse og omsorg? 

 

5.1 Revisjonskriterier 
Komplett utledning av revisjonskriteriene fremkommer i vedlegg 8.1. Revisjonskriteriene er punktvis 
oppsummert nedenfor: 

• Kommunen bør ha analysert risiko for korrupsjon innen eiendom og utbygg og helse og 
omsorg. 

• Kommuen bør ha etablert tilstrekkelig opplæring til ansatte for å sikre at kommunen arbeider i 
tråd med tiltakene for antikorrupsjon. 

• Kommunen bør arbeide systematisk og jevnlig med etiske spørsmål knyttet til saksfeltet, f.eks. 
dilemmatrening. 

• Kommunen bør ha klare regler og rutiner som vedlikeholder klare holdninger og konsekvent 
praksis innen helse og omsorg. 

• Kommunen bør ha utviklet en anskaffelsesstrategi for eiendom og utbygg. 
• Kommunen bør ha utviklet risikoreduserende tiltak innen eiendom og utbygg. Noe som 

inkluderer at: 
o Kommunen bør vurdere å ta stikkprøver av høyrisikotransaksjoner. 
o Kommunen bør utarbeide godkjenningsprosesser av nye leverandører og 

samarbeidspartnere. 
 

5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Analysert risiko for kommunalområdene 
Ifølge teamkoordinator internkontroll og kvalitet ble det i 2018 gjennomført risikovurderinger av korrup-
sjonsfarer og sårbarheter i kommunen på overordnet nivå og i samtlige kommunalområder. Dette arbei-
det ble initiert av stab organisasjon hvor teamkoordinator internkontroll og kvalitet satt som leder av 
kvalitetsutvalget. Kvalitetsutvalget har representanter fra hvert kommunalområde og kommunens fore-
tak. Disse representantene jobber nært med kommunaldirektør. Dette arbeidet startet med en idemyld-
ring og risikovurdering samlet for hele kommunen på overordnet nivå. Denne overordnede risikovurde-
ringen lå til grunn for å hjelpe kommunalområdene i gang med vurderinger på sine respektive områder. 
Ifølge teamkoordinator internkontroll og kvalitet ble det gjennomført risikovurderinger for samtlige kom-
munalområder. Samtlige risikovurderingsrapporter er oversendt revisjonen.12 Risikorapportene skulle 
legges til grunn for å opprette retningslinjer for antikorrupsjonsarbeid. Denne tar for seg ti kategorier av 
identifiserte sårbarheter og farer. Vurderingene i rapporten tar for seg uønskede hendelser som f.eks. 
«ansatte mottar bestikkelser for å gi tilgang/informasjon» eller «brudd på innkjøpsbestemmelser, an-
skaffelsesstrategi og retningslinjer». Videre inkluderes et eller flere konsekvensområder som det blir 
vurdert risiko ut ifra i en risikomatrise. Disse kan f.eks. være «integritet», «omdømme» eller «person». 
Risikovurderingen omhandler kommunen på overordnet nivå og hensikten er at enheter og virksomheter 
kan trekke ut det som er gjeldende for dem. Det legges til i risikovurderingen at det kan være aktuelt for 

                                                      
12 Korrupsjonsfarer og sårbarheter plan, miljø og teknikk, korrupsjonsfarer og sårbarheter Oppvekst, korrupsjons-
farer og sårbarheter Kultur, korrupsjonsfarer og sårbarheter helse og sosial, korrupsjonsfarer og sårbarheter KØO, 
korrupsjonsfarer og sårbarheter MK, korrupsjonsfarer og sårbarheter og risikovurderinger korrupsjon/etiske 
problemstillinger.  
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virksomhetene å spisse en egen risikovurdering på enkelte sårbarheter eller farer. Ifølge teamkoordina-
tor internkontroll og kvalitet skal det gjennomføres en ny runde med analyse av overordnede risikoom-
råder for kommunen i januar 2022. I mail fra teamkoordinator internkontroll og kvalitet (datert 
26.04.2022) ble det informert om at analyse av risiko på overordnet nivå foreløpig ikke var startet opp.  
 
Som det fremkommer av figur 9 på neste side har de aller fleste ikke blitt utsatt for noen av de nevnte 
situasjoner siden kommunesammenslåingen 1.1.2020. Dette gjelder for 76,6 % (249 av 325) av ansatte 
i kommunalområde helse og mestring, 76,5 % (39 av 51) av de ansatte innen kommunalområde plan, 
miljø og teknikk og 54,2 % (13 av 24) av de folkevalgte. Samtidig fremkommer det at de tre beskrevne 
situasjonene som flest har opplevd er: 

• Omgåelse av regelverk (f.eks. knyttet til anskaffelser og offentlighet o.l.) 
• Forventninger eller press om å favorisere enkeltgrupper eller enkeltpersoner 
• Tilbakeholdelse av relevant informasjon 

 
Når det gjelder situasjonen «tilbakeholdelse av relevant informasjon» fremkommer det at 41,7 % (10 av 
24) av de folkevalgte er blitt utsatt for dette, samt 17,6 % (9 av 51) av de ansatte i kommunalområde 
plan, miljø og teknikk og 11,1 % (36 av 325) av de ansatte i kommunalområde helse og mestring. Ved-
rørende situasjonen «forventning eller press om å favorisere enkeltgrupper eller enkeltpersoner» opp-
lyser 16,7 % (4 av 24) av de folkevalgte, 13,7 % (7 av 51) av de ansatte i kommunalområde plan, miljø 
og teknikk og 10,8 % (35 av 325) av de ansatte i kommunalområde helse og mestring å ha opplevd 
dette. Situasjonen «omgåelse av regelverk (f. eks knyttet til anskaffelser og offentlighet o.l.)» er det 12,5 
% (3 av 24) av de folkevalgte, 5,9 % (3 av 51) av de ansatte i kommunalområde plan, miljø og teknikk 
og 7,4 % (24 av 325) av de ansatte i kommunalområde helse og mestring som har opplevd.  
 
Det fremkommer også at 4,2 % (1 av 24) av de folkevalgte og 0,9 % (3 av 325) av de ansatte i kommu-
nalområde helse og mestring har opplevd tilbud om pengeytelse, mens 12,5 % (2 av 24) av de folke-
valgte, 4,0 % (2 av 51) av de ansatte i kommunalområde plan, miljø og teknikk 3,9 % (13 av 325) av de 
ansatte i kommunalområde helse og mestring har opplevd å motta gave, arrangementsdeltagelse, reiser 
o.l. Et intervjuobjekt fra kommunalområde plan, miljø og teknikk beskriver at det kan være en generell 
risiko for at saksbehandlere kan bli forsøkt påvirket med goder og «vennetjenester» som kan føre til at 
man ikke likebehandler. Intervjuobjektet har selv ikke opplevd eller observert dette. Intervjuobjekter fra 
kommunalområde helse og mestring opplyser at ansatte i kommunalområdet kan oppleve å motta takk-
nemlighetsgave eller spørsmål om ekstra behandling utover tiltaket som er vedtatt. I intervju med ord-
fører opplyses det om at folkevalgte også kan oppleve en problematikk knyttet til hvordan man skal 
håndtere gaver og donasjoner.  

41



26 
 

 

5.2.2 Etablert opplæring for arbeid i tråd med tiltakene for antikorrupsjon 

5.2.2.1 Kommunalområde helse og mestring 
Intervjuobjektene fra kommunalområde helse og mestring informerte om at det er iverksatt etisk reflek-
sjon, dilemmatrening og diskusjoner knyttet til holdninger for hver virksomhet i kommunalområdet, der 
noen avdelinger snakker om tema en gang i måneden. Videre informeres det om et opplæringskompen-
dium for nyansatte med en avsluttende sjekkliste der de skal signere på at de har lest og gjennomgått 
opplæringen. Revisjonen har fått oversendt en prosedyre for hvordan opplæring av vikarer og nyansatte 
uten fagutdanning skal gjennomføres. Prosedyren «HELSE– Opplæring av vikarer og nyansatte uten 
fagutdanning» tar for seg punktvis hvilke handlinger nyansatte skal gjennomføre. Dette inkluderer f. eks 
studiehefte, kursdag og utdeling av fadder på arbeidsplassen. Temaer i kursdag(ene) er bl.a. etikk og 
holdninger. Prosedyrens vedlegg inkluderer en veiledning for faddere og en sjekkliste for nyansatte.  
 
Det vises videre til prosedyre for systematisk etisk refleksjon som gjennomføres ved alle virksomhetene 
i kommunalområde helse og mestring. Revisjonen har fått oversendt prosedyren «HELSE – Systematisk 
etisk refleksjon» som har som formål å sikre systematisk etisk refleksjon ved alle virksomheter i kom-
munalområdet. Denne tar for seg hva slags handlinger eller oppgaver som skal gjennomføres og hvem 
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Figur 9: Er du selv blitt utsatt for følgende situasjoner de 2 siste årene? (Etter kommunesam-
menslåingen 1.1.2020). 
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som har ansvar for å gjennomføre disse. Handlingene består av innføringen av systematisk etisk reflek-
sjon, forslag til gjennomføring og tema. Denne prosedyren inkluderer også flere referanser og vedlegg 
om hva etisk refleksjon er og hvordan man kan jobbe med dette fra kilder som f.eks. Bufdir. 
 
Videre har revisjonen fått oversendt enhetsplaner for sykehjem og omsorgsboliger, helsehus og hjem-
metjenester som alle inkluderer et eget kapitel omhandlende enhetens kompetanse og fremtidige behov 
for kompetanse. Disse tar for seg behovet enhetene har, som f.eks. heve det faglige nivået, rekruttering, 
kompetanseplanlegging og andre fokusområder knyttet til kompetanse. I tillegg inkluderer disse enhets-
planene en analyse av enhetens utfordringer. To av tre inkluderer en kartlegging og analyse av enhetens 
interesseparter. Dette inkluderer brukere, politikere, leverandører, pårørende, andre deler av kommu-
nalområdet osv. 
 
Av figur 10 fremkommer det at majoriteten av ansatte i kommunalområde helse og mestring har del-
tatt/kjennskap til systematisk etisk refleksjon. Samtidig fremkommer det at det er en forskjell mellom 
medarbeidere/saksbehandlere og ledere, der flere ledere (72 % eller 36 av 50) er kjent med systematisk 
refleksjon enn andre ansatte (ca. 59 % eller 163 av 276).  
 

 
Revisjonen observerer videre fra spørreundersøkelsen at ca. 44 % (149 av 343) av ansatte i kommu-
nalområde helse og mestring er «4 - enig» eller «5 - helt enig» med at kommunen gjør de bevisste på 
deres rolle knyttet til forvaltningen av kommunens tjenester. Omtrent 18 % (61 av 343) har svart «vet 
ikke» på påstanden. Videre observerer revisjonen en lignende tendens i påstanden om kommunen gjør 
ansatte bevisste på etiske problemstillinger de kan møte i sitt arbeid hvor omtrentlig 40 % (142 av 343) 
av ansatte er «4 - enig» eller «5 - helt enig» påstanden, mens ca. 19 % (64 av 343) har besvart med «1 
– helt uenig» eller «2 - uenig». Omtrentlig 11 % (37 av 343) svarte «vet ikke». 
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5.2.2.2 Moss kommunale eiendomsselskap og kommunalområde plan, miljø og teknikk 
Ifølge daglig leder for Moss kommunale eiendomsselskap gjennomfører de en årlig strategikonferanse 
for alle ansatte. På denne konferansen tar de for seg temaet antikorrupsjon, ofte med forskjellige vink-
linger. Revisjonen har fått oversendt presentasjonen fra årets konferanse (2021). Denne beskriver kom-
munens etiske regler og retningslinjer for å sikre god etisk praksis. Videre beskriver den hvorfor ansatte 
skal lære om temaet og viktige retningslinjer som f.eks. habilitet og åpenhet. I løpet av presentasjonen 
ble det også gjennomført en Kahoot13 som inkluderte viktige spørsmål som ansatte burde ha kjennskap 
til knyttet til de etiske retningslinjene og eksempler på etiske dilemmaer. Revisjonen har også fått over-
sendt Moss kommunale eiendomsselskaps personalhåndbok som tar for seg regler rundt gaver og ra-
batter, personalgoder, innkjøp og utlån av utstyr.  
 
I intervju med enhetsleder plan, bygg og geodata informeres det om at det jevnlig blir drøftet hva slags 
holdninger som bør være gjeldende i enheten. Av resultatene fra spørreundersøkelsen fremkommer det 
at ca. 13 % (7 av 55) i kommunalområdet plan, miljø og teknikk har gjennomført dilemmatrening, mens 
ca. 87 % (48 av 55) ikke har gjennomført dilemmatrening. Av resultatene fra spørreundersøkelsen frem-
kommer det at 57 % (4 av 7) av lederne i kommunalområdet plan, miljø og teknikk har deltatt på leder-
samling som inkluderte tema etikk og antikorrupsjonsarbeid. 
 
Revisjonen observerer videre fra spørreundersøkelsen at ca. 50 % (27 av 54) av ansatte i kommunal-
område plan, miljø og teknikk er «4 - enig» eller «5 - helt enig» med at kommunen gjør de bevisste på 
deres rolle knyttet til forvaltningen av kommunens tjenester, mens ca. 9 % (5 av 54) har besvart med «1 
– helt uenig» eller «2 - uenig». Omtrent 20 % (11 av 54) har svart «vet ikke» på påstanden. Den samme 
tendensene observeres i påstanden om kommunen gjør ansatte bevisste på etiske problemstillinger de 
kan møte i sitt arbeid hvor omtrentlig 45 % (24 av 54) av ansatte er «4 - enig» eller «5 - helt enig» 
påstanden, mens ca. 15 % (8 av 54) har besvart med «1 – helt uenig» eller «2 - uenig». Omtrentlig 17 
% (9 av 54) svarte «vet ikke». 
 

5.2.3 Regler og rutiner om klare holdninger og konsekvent praksis i kommunalområde helse 
og mestring 

I samtlige intervjuer opplyses det om at kommunalområde helse og mestring følger kommunens etiske 
retningslinjer. Kommunens holdninger og praksis kommer tydelig frem gjennom kommunens etiske ret-
ningslinjer. Som diskutert tidligere i kapittel 5.2.2 kommer det frem i prosedyren «HELSE – Systematisk 
etisk refleksjon» hvordan kommunalområdet ønsker å gjennomføre systematisk etisk refleksjon. I tillegg 
til prosedyrene nevnt i kapittel 5.2.2 har revisjonen fått oversendt dokumentet «HELSE – Mandat og 
retningslinje for Etisk komité – Helse og mestring» der det fremkommer at mandatet er å styrke disku-
sjonene rundt viktige og vanskelige temaer i kommunalområdet. Medlemmer av den etiske komiteen 
består av direktøren for kommunalområdet (leder), kommuneoverlege, 2 rådgivere og en avdelingsle-
der. Komiteen møtes den siste onsdagen hver måned og komiteen kan innkalles ved behov. Den etiske 
komiteen skal blant annet bidra til å synliggjøre etiske problemstillinger og dilemmaer i organisasjonen, 
samt fremme samtaler og etisk refleksjon som et virkemiddel for økt kvalitet på helse og mestringstje-
nestene. Det kommer også frem i dette dokumentet at den etiske komiteen kan kontaktes for å få klarhet 
i de etiske utfordringene, få klarlagt hvilke verdier som står på spill eller være bedre rustet i liknende 
saker i framtiden. Ledere i kommunalområde helse og mestring kan henvende seg til den etiske komi-
teen hvis en ansatt har behov for å belyse sin problemstilling. 
 

                                                      
13 En gratis online quizplattform. 
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I spørreundersøkelsen ble ansatte og ledere i kommunalområdet spurt om de har deltatt i eller har 
kjennskap til diskusjon om holdninger. Det fremkommer av figur 11 at majoriteten av både ledere og 
medarbeidere/saksbehandlere svarte bekreftende på påstanden (88 %, 44 av 50 av lederne og ca. 58 
%, 160 av 278 av medarbeidere/saksbehandlere svarte «Ja»).  

 

5.2.4 Anskaffelsesstrategi for Moss kommunale eiendomsselskap og kommunalområde 
plan, miljø og teknikk 

Som nevnt tidligere forholder hele kommunen seg til anskaffelsesstrategien som inkluderer alle kom-
munal- og stabsområder, og Moss kommunale eiendomsselskap. Det blir også opplyst i samtlige interv-
juer at Moss kommunale eiendomsselskap følger kommunens anskaffelsesstrategi, men i intervju med 
daglig leder informeres det om at selskapet har noen egne sjekklister i tillegg, som vi kommer tilbake til 
i neste delkapittel. 
 
Av spørreundersøkelsens resultater fremkommer det at ca. 60 % (14 av 2414) av respondentene fra 
kommunalområde plan, miljø og teknikk er kjent med innholdet i kommunens anskaffelsesstrategi.   
 
 
 

                                                      
14 Dette er kun respondenter som har svart «ja» på at de har eller har hatt myndighet til å gjøre anskaffelser på 
kommunens vegne. 
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5.2.1 Risikoreduserende tiltak i Moss kommunale eiendomsselskap og kommunalområde 
plan, miljø og teknikk 

I en e-post fra kommunen informeres det om at det i anskaffelsesprosessen utarbeides et konkurranse-
grunnlag med vedlegg der eventuelle kvalifikasjonskrav skal fremkomme igjennom konkurransegrunn-
laget. Kravspesifikasjonen skal angi kravene som stilles til egenskapene til varene, tjenestene eller 
bygge- og anleggsarbeidere som oppdragsgiver skal anskaffe. Ved anskaffelser kan også oppdragsgi-
ver kreve at leverandøren leverer en egenerklæring. Dette skal fungere som et foreløpig dokumenta-
sjonsbevis for at kvalifikasjonskravene er oppfylt og at det ikke foreligger noen grunner til avvisning. 
Egenerklæringen skal også inneholde om leverandøren oppfyller utvelgelseskriterier.  I kommunens 
anskaffelsesstrategi fremkommer det at det skal stilles krav i form av kontraktsvilkår for å motvirke ar-
beidskriminalitet og sosial dumping i tjeneste-, bygge- og anleggskontrakter. Det trekkes også frem i 
strategien at kontraktsvilkårene skal fremme grunnleggende menneskerettigheter i vare- og entreprise-
kontrakter hvor det er middels/høy risiko for brudd på slike rettigheter. 
 
Av kommunens anskaffelsesstrategi følger det at det skal gjennomføres kontraktsoppfølging i tråd med 
gjeldende prosedyre. Det skal også utføres internkontroll med oppfølging av krav til arbeidsforhold 
(lønns- og arbeidsvilkår) og sosiale forhold (etiske krav). Det følger også av strategien at seriøsitetskrav 
i bygge- og anleggskontrakter skal følges opp i tråd med utarbeidet sjekkliste. I senere tid er det tatt i 
bruk elektronisk verktøy for oppfølging av disse kravene (HMSREG15). 
 
Moss kommune har utarbeidet prosedyre «MK Kontraktsoppfølging» som har som formål å beskrive 
bestemmelser og fremgangsmåte ved kontraktsoppfølging. Prosedyren gjelder alle kommunal-/stabs-
områder med tilhørende enheter og virksomheter, samt for foretakene så langt den passer. Kontrakts-
oppfølging er alle forhold og situasjoner som oppstår fra kontrakt er signert til kontrakten er avsluttet.  
 
«Kontraktsoppfølging innebærer: 

• Å kontrollere og sørge for at leverandøren leverer det han skal, når han skal, og ellers oppfyller 
alle sine plikter. 

• Å implementere kontrakten slik at vi etterlever våre forpliktelser ovenfor leverandøren. 
Dersom ytelsene som leveres endres i forhold til det som er avtalt i kontrakten, kan endringen i realiteten 
være en ulovlig direkte anskaffelse. Det er derfor viktig å ha kontroll på eventuelle endringer som gjøres 
i kontrakten. Ansvar for kontraktsoppfølging er fordelt på følgende tre roller: 

• Kontraktseier 
o Leder som iht. gjeldende delegeringsreglement har signert kontrakten/rammeavtalen. 

• Kontraktsforvalter 
o Ansvarlig for implementering av kontrakten/rammeavtalen, samt for oppfølging av 

denne overfor leverandøren. 
• Bestiller 

o Vedkommende som foretar bestilling iht. rammeavtale, mottar bestilte varer og tjenester 
mv.» 

 
Prosedyren inneholder videre en detaljert oppstilling av typiske oppgaver/handlinger underveis i kon-
traktsoppfølgingen. De viktigste punktene her (sett opp mot revisjonens fokus) er: 

• Identifisere og følge opp avtalelojalitet – rammeavtaler 
o Avtalelojalitet til rammeavtaler identifiseres ved bruk av verktøy for innkjøpsanalyse 

(stab organisasjon ved team anskaffelser) og stikkprøvekontroller (kontraktsforvalter). 

                                                      
15 HMSREG er et informasjonssystem som er utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.  
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Kjøp utenom rammeavtale, på områder hvor rammeavtale er inngått, meldes som avvik 
via kvalitetssystemet. 

• Oppfølgingsmøter 
o Oppfølgingsmøter mellom oppdragsgiver og leverandør gjennomføres i henhold til den 

hyppighet som følger av kontrakten. Gjelder kontrakten en rammeavtale, bør det som 
minimum gjennomføres ett møte pr. avtaleår. Det skal føres referat fra møtene. Referat 
arkiveres i elektronisk sakarkiv.  

• Oppfølging av etiske kontraktsvilkår 
o Når etiske krav stilles som kontraktsvilkår, må disse følges opp. Hvordan dette skal 

gjøres, avhenger av risikoen for brudd, kontraktens verdi og lengde, samt tilgjengelige 
ressurser. Første steg vil normalt være å innhente egenrapportering fra leverandør. Vi-
dere oppfølging kan være å gjennomføre oppfølgingssamtaler med leverandør Revi-
sjon utført av tredjepart er også et alternativ. Kontakt i så fall team anskaffelser for 
informasjon om gjeldende parallelle rammeavtaler. 

• Oppfølging av seriøsitetskrav i bygge og anleggskontrakter 
o Seriøsitetskrav i bygge- og anleggskontrakter skal følges opp i kontraktsperioden. Opp-

følgingen vil kunne variere i omfang, og det må gjøres en konkret vurdering i hver an-
skaffelse. HMSREG benyttes til oppfølging av seriøsitetskrav i bygge- og anleggskon-
trakter.16 

• Oppfølging av krav til lønns- og arbeidsvilkår 
o Krav til lønns- og arbeidsvilkår skal følges opp i kontraktsperioden. Oppfølgingen vil 

kunne variere i omfang, og det må gjøres en konkret vurdering i hver anskaffelse. DFØ17 
har utviklet en metodikk som kan benyttes. HMSREG benyttes til oppfølging av seriø-
sitetskrav i bygge- og anleggskontrakter inkl. krav til lønns- og arbeidsvilkår.18 

• Innhenting av utvidet skatteattest 
o Dersom det er stilt krav om at utvidet skatteattest på forespørsel skal leveres gjennom 

hele kontraktsperioden, innhentes RF-1507 utvidet skatteattest ved behov. I tillegg til å 
gi opplysninger om merverdiavgift, skatt og arbeidsgiveravgift, gir utvidet skatteattest 
blant annet opplysninger om antall ansatte, bruk av utenlandsk arbeidskraft og bruk av 
underleverandører. Opplysningene er underlagt taushetsplikt.19 

• Begrensning i antall ledd i leverandørkjeden 
o Det må gjennomføres nødvendig kontroll av om begrensning i antall ledd i leverandør-

kjeden overholdes.20 
 
Moss kommune har utarbeidet dokumentet «Lønns- og arbeidsvilkår - kontraktsvilkår». Av dokumentet 
fremkommer det at «leverandør» plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for 
egne arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysning-
ene skal dokumenteres gjennom blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgi-
verens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 
 
På forespørsel fra «oppdragsgiver» er «leverandør» forpliktet å fylle ut egenrapporteringsskjema. Egen-
rapporteringen skal sendes til «oppdragsgiver» innen en måned etter kontrakten er signert, med mindre 
annet er avtalt. Egenrapportering kan kreves flere ganger i løpet av kontraktsperioden.  
                                                      
16 Gjelder for bygge- og anleggskontrakter med anslått verdi over kr 1, 3 mill. 
17 Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. 
18 Gjelder for bygge- og anleggskontrakter med anslått verdi over kr 1,3 mill.  
19 Gjelder for tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter med anslått verdi over kr 1,3 mill. 
20 Gjelder for bygge- og anleggskontrakter med anslått verdi over 1,3 mill. og renholdskontrakter med anslått verdi 
over kr 2,0 mill.  
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Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal «leverandør» rette forholdet innen den frist «opp-
dragsgiver» fastsetter. Der «leverandør» selv oppdager slikt brudd gjennom internkontroll eller egen 
oppfølging av underleverandører, skal «leverandør» uten opphold opplyse «oppdragsgiver» om forhol-
dene og utbedre forholdene innen frist fastsatt av «oppdragsgiver». 
 
Kommunen har utarbeidet skjema «Lønns- og arbeidsvilkår – egenrapportering». Det fremkommer av 
skjemaet at egenrapporteringen er en del av oppfølgingen av kontraktens lønns- og arbeidsvilkår. Egen-
rapporteringen skal sendes til oppdragsgiver innen en måned etter kontraktsperioden har startet, med 
mindre annet er avtalt. Egenrapporteringen kan kreves flere ganger i løpet av kontraktsperioden. Alle 
spørsmål skal besvares med utgangspunkt i de ansatte, innleide og utsendte arbeidstakerne som di-
rekte medvirker, eller etter planen skal direkte medvirke, til å oppfylle kontrakten hos leverandør eller 
hos underleverandør. Rapporteringen inneholder rapporteringspunkter omhandlende; selskapsinforma-
sjon, informasjon om kontraktarbeidet, lønns- og arbeidsvilkår og tilsyn/pålegg fra Arbeidstilsynet og 
andre kontrolletater.   
 
Kommunen har utarbeidet dokumentet «Seriøsitetskrav» som inneholder informasjon om hvilke seriø-
sitetskrav som er gjeldende for bygge- og anleggskontrakter med anslått verdi over kr 1,3 mill. eksl. 
mva. Seriøsitetskravet inneholder punkter om: 

• HMS-kort 
• pliktig medlemskap i leverandørregister 
• krav om faglærte håndverkere 
• krav til bruk av lærlinger 
• rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker 
• internkontroll (SHA – Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) 
• krav til lønns- og arbeidsvilkår 
• bruk av underleverandører – herunder innleid arbeidskraft 
• krav om betaling til bank 
• mislighold av kontraktsforpliktelser for senere konkurranser 
• revisjon 
• krav om bruk av faste ansatte 
• krav vedrørende bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak 
• krav til dokumentert yrkesskadeforsikring 
• krav til betaling med elektronisk betalingsmiddel/ forbud mot kontant betaling 
• utvidet skatteattest 
• oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser (konsekvenser ved mislighold) 
• konsekvenser ved brudd på konkurranselovgivningen og bruk av system for oppfølging av se-

riøsitetskrav 
 
Det fremkommer av kommunens «Seriøsitetskrav» at byggherren p.t. benytter systemet HMSREG for 
oppfølging av seriøsitetskrav inkl. krav til lønns- og arbeidsvilkår. Gjennom HMSREG har byggherren 
løpende oversikt over leverandører og mannskap tilknyttet den enkelte bygge- og anleggskontrakt. Le-
verandøren skal før oppstart av kontraktsarbeidet registrere opplysninger om eget foretak og eventuelle 
underleverandører i HMSREG. Utfylt egenrapporteringsskjema skal lastes opp i tråd med krav til lønns- 
og arbeidsvilkår. 
 
Moss kommune har utarbeidet dokumentet «Seriøsitetskrav – dokumentasjon fra leverandør» som in-
neholder en sjekkliste med all dokumentasjon som skal oversendes kommunen i forbindelse med opp-
følging av seriøsitetskrav i bygge- og anleggskontrakter.  
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Ifølge daglig leder ved Moss kommunale eiendomsselskap følger prosjektavdelingen ved eiendomssel-
skapet opp Moss kommunes seriøsitetskrav på følgende måte: 

• Ved anskaffelse av entrepriser over 1,3 millioner legges Moss kommune sitt seriøsitetskrav inn 
som et kontraktkrav og vedlegges anbudsdokumentene. 

o Seriøsitetskravene inngår som kontraktsdokument til valgt leverandør. 
• Under utførelse så følges Moss kommunes seriøsitetskrav opp på følgende måte: 

o Prosjektet registreres i HMSREG, seriøsitetskravene ligger inne i HMSREG. 
o Seriøsitetskravene er et fast punkt under byggherremøter (byggherremøter avholdes 

ca. hver 14. dag). 
o HMSREG benyttes til oppfølging av kravene til leverandører. 
o HMSREG benyttes til å ta stikkprøvekontroller i hele prosjektperioden. 
o Entreprenøren gir status i månedsrapporter i henhold til seriøsitetsbestemmelser og 

f.eks. oppfylling av krav til lærlinger, faglærte m.m. 
 

HMSREG ble vedtatt som nytt punkt i seriøsitetskravene i fjor høst og «Grindvold omsorgsbolig» er 
kommunens pilotprosjekt for dette systemet. Prosjektet er i en tidlig fase og det er per dags dato kun 
registrert med byggherre, totalentreprenør og en underentreprenør (grunnarbeider). Det foreligger per 
mars 2022 ikke igangsettingstillatelse og prosjektet har ikke fysisk startet opp enda, men det er startet 
med registrering av bl.a. mannskap i HMSREG. Det er i tillegg startet med byggherremøter hvor seriø-
sitetskravene er et fast punkt. I HMSREG ligger seriøsitetskravene til kommunen inne og vil ivareta krav 
til leverandørene. Ansatte på prosjektet kan følge opp og ta stikkprøver i hele perioden, hente ut nød-
vendige lister etc. for å se at entreprenøren oppfyller kravene. Under byggherremøter vil byggherren 
referere ønskede rapporter/stikkprøver som skal tas/leveres underveis i prosjektet.  
 
I intervju med daglig leder for Moss kommunale eiendomsselskap opplyses det om at selskapet følger 
kommunens etiske retningslinjer, men at de også har en egen personalhåndbok. Denne personalhånd-
boken tar for seg flere relevante punkter knyttet til etikk og antikorrupsjonsarbeid, f. eks. personalgoder, 
gaver/rabatter, samt en henvisning til kommunens etiske retningslinjer. Daglig leder opplyser om at sel-
skapet har sjekklister knyttet til seriøsitetskrav til oppdragstakere, og at de oppdaterer innkjøpsrutiner 
o.l. basert på kommunens bestemmelser. Videre opplyser daglig leder om at selskapet har en fullmakts-
matrise, «Attestasjon og fullmaktsmatrise MKEiendom», for de ansatte, hvor det fremkommer hva den 
enkelt ansatte kan gå til innkjøp av osv. 
 
Revisjonen har fått oversendt få dokumenter knyttet til risikoreduserende tiltak fra kommunalområde 
plan, miljø og teknikk. Det revisjonen har fått oversendt inkluderer en prioritert liste over ulovligheter og 
plan for ulovligheter i forbindelse med byggesaker. Kommunen plikter å føre tilsyn for å påse at regelverk 
blir oppretthold og avdekke eventuelle regelbrudd knyttet til byggesaker, jf. § 25-1 plan- og bygningslo-
ven. I den forbindelse har kommunen etablert en liste over ulovligheter og plan for ulovligheter. I intervju 
med enhetsleder plan, bygg og geodata opplyses det om at enheten har et stort fokus på likebehandling. 
Ukurante saker21 skal ihht. delegasjonsreglementet behandles politisk. Det at ukurante saker behandles 
politisk fører til at saker behandles på flere ledernivåer, noe som fungerer som en kontrollmekanisme. 
Videre er enheten opptatt av å ha god offentlighet rundt saker og følger regler og lovverk. Enheten 
sørger for å ha to underskrifter på alle vedtak, inkludert gebyrberegning. Videre er det en fordel at en-
heten nå har blitt digitale. Det betyr at alle vedtak får hvert sitt nummer, noe som har gjort det enklere å 
ta ut rapporter, holde oversikt osv. Når det gjelder møter med utbyggere forklarte enhetsleder at det 
alltid er to ansatte tilstede på disse, og at det alltid føres referater fra møtene. Enhetsleder opplever at 
det er gode diskusjoner knyttet til habilitet dersom noen skulle være i tvil. 
 
                                                      
21 Saker av prinsipiell betydning. 
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5.3 Vurderinger 

5.3.1 Analysert risiko for kommunalområdene 
Det er revisjonens vurdering at gamle Moss kommune har gjennomført risikovurderinger omhandlende 
korrupsjonsfarer og sårbarheter både for kommunen samlet, samt innenfor hvert av kommunens kom-
munalområder, inkludert Moss kommunale eiendomsselskap, kommunalområde helse og sosial og 
kommunalområde plan, miljø og teknikk, i gamle Moss kommune. Risikovurderingene ble gjennomført 
i 2018. Det er altså ikke gjennomført slike risikovurderinger etter kommunesammenslåingen 1.1.2020, 
men dette er planlagt gjennomført i 2022. Revisjonen finner ovennevnte tilfredsstillende og stiller seg 
positiv til gjennomføring av nye risikovurderinger på feltet. Arbeidet med risikovurderingene var i første 
omgang planlagt med oppstart i januar 2022, men er per 26. april fortsatt ikke startet opp. Etter kommu-
nesammenslåingen har kommunen fått en ny organisering, samt at nye ansatte har kommet inn i orga-
nisasjonen, noe som gjør det relevant å gjennomføre nye risikovurderinger. Det er revisjonens vurdering 
at dette arbeidet bør prioriteres.  
 

5.3.2 Etablert opplæring for arbeid i tråd med tiltakene for antikorrupsjon 
Vi vurderer at kommunalområde helse og mestring har etablert et system for å gjennomføre opplæring 
av nyansatte, samt et system for å arbeide systematisk med etiske spørsmål og dilemmatrening. Vi 
legger til grunn fakta fra intervjuene hvor det fremkommer at det er iverksatt etisk refleksjon, dilemma-
trening og diskusjoner knyttet til holdninger for hver virksomhet i kommunalområdet. Kommunalområdet 
har også utarbeidet prosedyre for hvordan opplæring av vikarer og nyansatte uten fagutdanning skal 
gjennomføres. Prosedyren tar for seg punktvis hvilke handlinger nyansatte skal gjennomføre. Dette in-
kluderer blant annet et studiehefte, kursdager og utdeling av fadder på arbeidsplassen. Temaer i kurs-
dagene er blant annet etikk og holdninger. Det er også utarbeidet prosedyre for systematisk etisk re-
fleksjon som har som formål å sikre systematisk etisk refleksjon ved alle virksomheter i kommunalom-
rådet. Videre er det vår vurdering at en for stor del av de ansatte ikke har deltatt i eller har kjennskap til 
systematisk refleksjon. Vi legger her til grunn resultatene fra spørreundersøkelsen hvor det fremkommer 
at ca. 41 % av medarbeidere/saksbehandlere besvarer at de ikke har deltatt i eller har kjennskap til 
systematisk etisk refleksjon, noe som kan tyde på at dette fortsatt ikke er fullt ut implementert i samtlige 
virksomheter i kommunalrådet. På spørsmålet om kommunen gjør ansatte bevisste på etiske problem-
stillinger de kan møte i sitt arbeid er det også en god del (ca. 19 %, 64 av 343) medarbeidere/saksbe-
handlere som besvarer med enten «1 – helt uenig» eller «2 - uenig». På bakgrunn av ovennevnte an-
befaler revisjonen at kommunalområdet sikrer at system for systematisk etisk refleksjon implementeres 
i kommunalområdet.  
 
Det er vår vurdering at Moss kommunale eiendomsselskap og kommunalområde plan, miljø og teknikk 
har et system som til en viss grad sikrer gjennomføring av systematisk etisk refleksjon. Vi legger her til 
grunn at Moss kommunale eiendomsselskap gjennomfører årlige strategikonferanser for alle ansatte 
hvor blant annet etikk og antikorrupsjon er temaer som diskuteres. Det fremkommer også av intervjudata 
at enhet plan, bygg og geodata jevnlig drøfter hva slags holdninger som bør være gjeldende i enheten. 
Moss kommunale eiendomsselskap eller kommunalområde plan, miljø og teknikk har derimot ikke utar-
beidet skriftlige prosedyrer som skal sikre at det gjennomføres systematisk etisk refleksjon utover oven-
nevnte. Videre er det vår vurdering at en for stor andel av ansatte i kommunalområde plan, miljø og 
teknikk ikke har gjennomført dilemmatrening, samt at for mange opplever at kommunen ikke gjør de 
bevisste på etiske problemstillinger de kan møte i sitt arbeid. Vi legger her til grunn resultatene fra spør-
reundersøkelsen hvor det fremkommer at ca. 87 % (48 av 55) besvarer at de ikke har gjennomført 
dilemmatrening, ca. 9 % (5 av 54) har besvart «1 – helt uenig» eller «2 - uenig» på spørsmålet om 
kommunen gjør de bevisste på deres rolle knyttet til forvaltningen av kommunens tjenester, samt at ca. 
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15 % (8 av 54) har besvart «1 – helt uenig» eller «2 - uenig» på påstanden om kommunen gjør ansatte 
bevisste på etiske problemstillinger de kan møte i sitt arbeid. På bakgrunn av ovennevnte anbefaler 
revisjonen at kommunalområde plan, miljø og teknikk etablerer rutiner som sikrer at det gjennomføres 
dilemmatrening og systematisk etisk refleksjon. 
 

5.3.3 Regler og rutiner om klare holdninger og konsekvent praksis innen kommunalområde 
helse og mestring 

Revisjonen vurderer at det i all vesentlighet er etablert regler og rutiner om klare holdninger og konse-
kvent praksis innenfor kommunalområdet helse og mestring. Vi legger her til grunn at kommunens hold-
ninger og praksis fremkommer av kommunens etiske retningslinjer, samt at kommunalområdet har ruti-
ner for systematisk etisk refleksjon. Kommunalområdet har også etablert en etisk komité bestående av 
direktør for helse og mestring, kommuneoverlege, 2 rådgivere og en avdelingsleder hvor mandatet er å 
styrke diskusjonene rundt viktige og vanskelige temaer i kommunalområdet. Den etiske komiteen skal 
blant annet bidra til å synliggjøre etiske problemstillinger og dilemmaer i organisasjonen, samt fremme 
samtaler om etisk refleksjon som et virkemiddel for økt kvalitet på tjenestene. Revisjonen finner oven-
nevnte tilfredsstillende. Samtidig fremkommer det av resultatene fra spørreundersøkelsen at ca. 42 % 
(118 av 278) av medarbeidere/saksbehandlere i kommunalområde helse og mestring ikke har deltatt i 
eller har kjennskap til diskusjon av holdninger. Noe som indikerer at kommunalområdets system på 
området ikke fullt ut er implementert i virksomhetenes praksis. Vi vurderer at anbefaling under kapittel 
5.3.2 gjeldende kommunalområde helse og mestring også vil ivareta dette.  
 

5.3.4 Anskaffelsesstrategi for område eiendom og utbygg 
Det er vår vurdering at kommunen har utviklet en anskaffelsesstrategi som er gjeldende for samtlige av 
kommunens kommunal- og stabsområder, samt Moss kommunale eiendomsselskap. I tillegg til kom-
munens overordnede anskaffelsesstrategi har Moss kommunale eiendomsselskap også utarbeidet 
egne sjekklister gjeldende anskaffelser. Revisjonen finner ovennevnte tilfredsstillende. 
 

5.3.5 Risikoreduserende tiltak innen eiendom og utbygg 
Det er revisjonens vurdering at kommunen har iverksatt risikoreduserende tiltak innen område eiendom 
og utbygg. Kommunen har etablert et system for å gjennomføre stikkprøvekontroller av transaksjoner, 
samt at det er utarbeidet godkjenningsprosesser av nye leverandører og samarbeidspartnere. Vi legger 
her til grunn at det stilles krav til kontraktsvilkår for å motvirke arbeidskriminalitet og sosial dumping i 
tjeneste-, bygg- og anleggskontrakter. Kontraktsvilkårene skal fremme grunnleggende menneskerettig-
heter i vare- og entreprisekontrakter hvor det er middels/høy risiko for brudd på slike rettigheter. Ved 
anskaffelser kan kommunen stille krav til at leverandør leverer en egenerklæring. Egenerklæringen 
fungerer som et foreløpig dokumentasjonsbevis for kvalifikasjonskravene er oppfylt og at det ikke fore-
ligger noen grunner til avvisning. Kommunen har utarbeidet prosedyre for kontraktsoppfølging («MK 
Kontraktsoppfølging») som har som formål å beskrive bestemmelser og fremgangsmåte ved kontrakts-
oppfølging. Kontraktsoppfølging innebærer blant annet å kontrollere og sørge for at leverandører leverer 
det de skal, når de skal og ellers oppfyller alle plikter. Prosedyren inneholder en detaljert oppstilling av 
oppgaver/handlinger underveis i kontraktsoppfølgingen. De viktigste handlingene er; identifisere og 
følge opp avtalelojalitet (for å kontrollere avtalelojalitet skal det gjennomføres innkjøpsanalyse og stikk-
prøvekontroller), oppfølgingsmøter, oppfølging av etiske kontraktsvilkår, oppfølging av seriøsitetskrav i 
bygge og anleggskontrakter, oppfølging av krav til lønns- og arbeidsvilkår, innhenting av utvidet skatte-
attest og begrensning i antall ledd i leverandørkjeden. Kommunen har også utarbeidet dokumentet «Se-
riøsitetskrav» som inneholder informasjon om hvilke seriøsitetskrav som er gjeldende for bygge- og 
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anleggskontrakter med anslått verdi over kr 1,3 millioner eksl. mva. Ved anskaffelse av entrepriser over 
1,3 millioner legger kommunen med sitt seriøsitetskrav som et kontraktkrav som vedlegg til anbudsdo-
kumentene. Av dokument «Seriøsitetskrav – dokumentasjon fra leverandør» fremkommer en sjekkliste 
med all dokumentasjon som skal oversendes kommunen i forbindelse med bygge- og anleggskontrak-
ter.  
 

5.4 Konklusjon og anbefalinger 
Det er revisjonens konklusjon at kommunen i en viss grad har implementert tiltak for antikorrupsjon i 
områdene eiendom og utbygg (Moss kommunale eiendomsselskap og kommunalområde plan, miljø 
og teknikk) og helse og omsorg (kommunalområde helse og mestring).  
 
Kommunalområde helse og mestring har etablert et system for å gjennomføre opplæring av nyansatte, 
samt et system for å arbeide systematisk med etiske spørsmål og dilemmatrening. Samtidig fremkom-
mer det av resultatene fra spørreundersøkelsen at forholdsvis mange ansatte ikke har deltatt i eller har 
kjennskap til systematisk etisk refleksjon, samt at en del ansatte ikke opplever at kommunen i stor nok 
grad gjør de bevisste på etiske problemstillinger de kan møte på i sitt arbeid.  
 
Kommunalområde plan, miljø og teknikk og Moss kommunale eiendomsselskap har også et system 
som til en viss grad sikrer gjennomføring av systematisk etisk refleksjon ved at det drøftes i møter og 
på konferanser. De har derimot ikke utarbeidet skriftlige prosedyrer som skal sikre at det gjennomfø-
res systematisk etisk refleksjon utover dette. Videre fremkommer det av resultatene fra spørreunder-
søkelsen at forholdsvis mange ansatte i kommunalområde plan, miljø og teknikk ikke har gjennomført 
dilemmatrening, samt at en del ansatte ikke opplever at kommunen i stor nok grad gjør de bevisste på 
etiske problemstillinger de kan møte på i sitt arbeid.  
 
Revisjonen har på denne bakgrunn følgende anbefalinger. Kommunen bør: 

• sikre at systematisk etisk refleksjon implementeres i kommunalområde helse og mestring 
• etablere rutiner som sikrer at det gjennomføres dilemmatrening og systematisk etisk refleksjon 

i kommunalområde plan, miljø og teknikk    
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6 DOKUMENTER FRA KOMMUNEN 

• Foredrag korrupsjonsforebyggende arbeid 
• Kommuneplanens samfunnsdel Moss 2030 
• Ledersamling 18. oktober 2018 
• MK Anskaffelser over nasjonal terskelverdi 
• MK Anskaffelser under nasjonal terskelverdi 
• MK Anskaffelser under nasjonal terskelverdi – produksjonsdokumentasjon 
• MK Anskaffelsesstrategi 
• MK Arbeidsreglement 
• MK Behovs- og verdivurdering 
• MK Etiske dilemmaer og refleksjon – eksempler 
• MK Etiske retningslinjer 
• MK Habilitetserklæringen 
• MK HMS Håndtering av varsling 
• MK HMS Intern Varsling 
• MK Internkontroll og kvalitet i Moss Kommune 
• MK Retningslinje for gaver, fordeler og donasjoner 
• MK Kontraktsoppfølging 
• Seriøsitetskrav 
• Seriøsitetskrav – dokumentasjon fra leverandør 
• Lønns- og arbeidsvilkår – kontraktsvilkår 
• Lønns- og arbeidsvilkår - egenrapportering 
• Oversikt over risikovurderinger fra de ulike kommunalområdene 
• Risikovurdering korrupsjon og sårbarheter 
• Varsling og informasjon om varsling 
• Årsrapport og årsregnskap 2020 

 
Dokumenter oversendt fra Helse og mestring: 

• EHT – Enhets- og virksomhetsplan for Enhet hjemmetjenester 
• Enhetsplan Enhet Helsehus 2021-2022 
• Enhetsplan for sykehjem og omsorgsboliger 2021 
• HELSE – Kvalitetsutvikling og internkontroll i Helse- og mestring 
• HELSE – Mandat og retningslinje for Etisk komite – Helse og mestring 
• HELSE – Opplæring av vikarer og nyansatte uten fagutdanning 
• HELSE – Systematisk etisk refleksjon 
• HELSE - Tildelingskriterier for helsetjenester i hjemmet 
• HELSE - Tildelingskriterier for langtidsplass i institusjon 
• HELSE - Tildelingskriterier for leilighet i omsorgsbolig 
• HELSE - Tildelingskriterier for Praktisk bistand Brukerstyrt Personlig Assistanse 
• HELSE – Tildelingskriterier for praktisk bistand daglige gjøremål 
• HELSE - Tildelingskriterier for Praktisk bistand og opplæring 
• HELSE - Tildelingskriterier for psykisk helsetjeneste 
• HELSE - Tildelingskriterier for pårørendestøtte i form av avlastning for barn 
• HELSE - Tildelingskriterier for pårørendestøtte i form av avlastning for voksne 
• HELSE - Tildelingskriterier for pårørendestøtte i form av omsorgsstønad 
• HELSE - Tildelingskriterier for rehabilitering i hjemmet 
• HELSE - Tildelingskriterier for rustjeneste 
• HELSE - Tildelingskriterier for tidsbegrenset opphold i institusjon 
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• HELSE - Tildelingskriterier for tidsbegrenset opphold på omsorgsbolig 
• HELSE - Tildelingskriterier for trygghetsalarm 
• MK Administrativt delegeringsreglement Moss kommune 
• MK Etiske kontraktsvilkår 
• MK Økonomireglement 
• Strategiplan HM 2021 – 2024 

 
Dokumenter oversendt fra Moss eiendomsselskap: 

• Attestasjon og fullmaktsmatrise MKEiendom 
• Etikk og moral Strategisamling 2021 MKEiendom 
• MKE Personalhåndbok MKEiendom 
• Varslingsplakaten MKEiendom 
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7 VEDLEGG 

7.1 Utledning av revisjonskriterier 
Problemstilling 1 – Har kommunen etablert tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere korrup-
sjon, uetisk atferd og andre misligheter? 

Straffeloven22 slår fast hva slags handlinger og atferd som er straffbare når det kommer til korrupsjon 
og påvirkningshandel (Straffeloven, 2005). Straffeloven definerer korrupsjon som å tilby eller motta et 
tilbud om en tilbørlig fordel i kraft av sin stilling, sitt verv eller ved utføring av oppdrag, jfr. § 387 
(Straffeloven, 2005). Dette gjelder alle former for ansettelsesforhold både i offentlig og privat sektor og 
trenger ikke være knyttet til en bestemt handling eller unnlatelse. En utilbørlig fordel kan både være av 
økonomisk og ikke økonomisk art. Eksempelvis kan dette være betaling, gratisreiser, oppvarting, ras-
kere saksbehandling, utsikter til en jobb eller løfter om kommunal tillatelse (Transparency International 
Norge, 2014). 
 
Et av formålene med kommuneloven er å bidra til at kommunen er tillitsskapende, jf. kommuneloven 
2020 § 1-1. Reglene om habilitet i kommuneloven og forvaltningsloven skal bidra til å bygge tillit til 
forvaltningen.  
 

Etikkarbeid 

KS gir kommunene råd om etikkarbeid, hvor det fremgår at kommunen bør ha vedtatt og offentliggjort 
etiske retningslinjer for medarbeidere og folkevalgte (Kommunesektorens organisasjon (KS), 2019). 
Kommunens retningslinjer bør beskrive hvordan medarbeidere og folkevalgte skal håndtere interesse-
konflikter, herunder habilitetsspørsmål, bierverv og gaver/fordeler. De etiske retningslinjene bør be-
skrive reaksjoner ved brudd på retningslinjene, og kommunen bør jevnlig undersøke om medarbeidere 
og folkevalgte kjenner og etterlever de etiske retningslinjene. KS anbefaler større kommuner å under-
søke dette hvert 2-3 år (Kommunesektorens organisasjon (KS), 2019). Videre anbefaler KS at nye med-
arbeidere bør underskrive på at de vil følge retningslinjene, som en del av arbeidskontrakten. KS anbe-
faler at rutiner for å avdekke og hindre uetisk atferd og korrupsjon bør inngå som en del av internkon-
trollen. I Moss kommune sine etiske retningslinjene fremkommer det at ledere på alle nivåer skal gjen-
nomgå de etiske retningslinjene med sine medarbeidere minst en gang i året, og ved nyansettelser. 
 
Revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha vedtatt og offentliggjort etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte. Ret-
ningslinjene bør beskrive: 

o håndtering av bierverv og gaver/fordeler 
o reaksjoner ved brudd på retningslinjene 

• Kommunen bør gjennomgå de etiske retningslinjene for ansatte og folkevalgte hvert 2-3 år. 
• Ledere på alle nivåer skal gjennomgå de etiske retningslinjene med sine medarbeidere minst 

en gang i året, og ved nyansettelser. 
• Kommunen bør ha tiltak som bidrar til et godt kontrollmiljø, blant annet: 

o Kommunens etiske retningslinjer bør inngå i opplæringen av nyansatte. 
o Nye medarbeidere bør underskrive på etiske retningslinjer som en del av arbeidskon-

trakten. 
 
 

                                                      
22 I forarbeiderne brukes korrupsjon og bestikkelser som synonymer (Justis- og politidepartementet, 2005). 
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Internkontroll 

Kommunelovens krav til internkontroll, jf. kommuneloven § 25-1, innebærer at kommunen bør ha vurdert 
risiko for inhabilitet, og truffet tiltak for å sikre at kravene til habilitet og andre misligheter23 blir etterlevd 
og kontrollere at tiltakene fungerer.  
 
KS og Transparency International Norge (Transparency International Norge, 2014; Kommunesektorens 
organisasjon (KS), 2019) identifiserer flere risikosoner i kommunen, bl.a. knyttet til:  

• utilbørlig påvirkning fra interessenter  
• interessekonflikter og habilitet  
• kommunens ulike roller 

 
På områder der det er risiko for korrupsjon, bør kommunen iverksette konkrete forebyggende tiltak. 
Noen forebyggende tiltak kan ha korrupsjonsforebygging som hovedmål, mens andre tiltak med korrup-
sjonsforebyggende effekt kan ha andre hovedformål.  
 
Forebyggende tiltak kan være knyttet til personale og/eller til saksbehandlingssystemer. Dette kan være 
tiltak ved ansettelse, holdningsarbeid, arbeidsdeling, tildeling av saker, tilgangskontroll og sporbarhet i 
systemer.   
 
Kontrolltiltak vil kunne omfatte både automatiske kontroller og manuelle kontroller. Eksempler på auto-
matiske kontroller er ledernes og saksbehandlernes tilgang til og sporbarhet i saksbehandlings- og ar-
kivsystemer. Eksempler på manuelle kontroller er rutiner for registering i dokumentasjonssystemer, ar-
kivering og stenging av saker, sidemanns- og lederkontroll av saksgang og forslag til vedtak, kunde-
rotasjon og rutiner for samarbeid. Rutiner for stikkprøver og oppfølging av kontrolltiltakene inngår også. 
 
Revisjonskriterier: 

• Kommunen bør ha rutiner eller retningslinjer som tar for seg eller inkluderer interessekonflik-
ter, habilitetsspørsmål og andre misligheter. 

• Kommunen bør ha rutiner som kan forebygge korrupsjon knyttet til myndighetsutøvelse, tilde-
ling av tjenester og anskaffelser. 

 

Årsberetningen 

Kommunen skal redegjøre i årsberetningen for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt 
for å sikre en høy etisk standard i virksomheten, jf. kommuneloven § 14-7. I forarbeidene til loven står 
det at plikten til å redegjøre, innebærer en forventning om at kommunene må foreta seg noe for å sikre 
en høy etisk standard i virksomheten sin. 
 
Revisjonskriterium: 

• Kommunen skal redegjøre i årsberetningen for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges 
iverksatt for å sikre en høy etisk standard i virksomheten. 

 
 
 

                                                      
23 Misligheter blir definert som «[…] En bevisst handling begått av en eller flere personer innen ledelsen, av personer som har 

overordnet ansvar for styring og kontroll, av ansatte eller av andre, som innebærer uredelighet for å oppnå en urettmessig eller 

ulovlig fordel.» 
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Varsling 

Varsling er et viktig element i kommunens etikkarbeid. Arbeidsmiljøloven har et eget kapitel om varsling.  
I § 2 A-1 defineres retten arbeidstakeren har til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virk-
somhet. Kritikkverdige forhold defineres som «forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske 
retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet», og slike 
forhold kan være «korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet». Videre trekker loven frem fremgangs-
måte ved varsling i § 2 A-2, der det framgår at arbeidstaker alltid kan varsle eksternt eller internt, direkte 
til arbeidsgiver eller via en representant, verneombud, tillitsvalgt, advokat, offentlig tilsynsmyndighet el-
ler annen offentlig myndighet. Arbeidstaker kan også varsle eksternt til media eller offentligheten, der-
som visse betingelser er til stede. Arbeidsgiver har en aktivitetsplikt ved varsling, jf. § 2 A-3, og har plikt 
til å utarbeide rutiner for intern varsling, jf. § 2 A-6. Rutinene «skal være skriftlige og minst inneholde: 

a) en oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold 
b) fremgangsmåte for varsling 
c) fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av 

varsling.» 

Disse punktene er utdypet i forarbeidene til loven. For å oppfylle kravet om å oppfordre til å varsle kan 
varslingsrutinene angi eksempler på hva som anses som kritikkverdige forhold i den enkelte virksomhet, 
som det er særlig viktig og ønskelig at det varsles om.  
 
Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon omtaler også varslingsordninger som en viktig del av 
kommunens antikorrupsjonsarbeid (Transparency International Norge, 2014). Håndboken legger vekt 
på at kommunen er pliktig til å oppmuntre til varsling, da varsling er lovlig og loven gir vern mot gjengjel-
delse ved varsling, jf. § 2 A-5. På arbeidstilsynets nettsider kan man finne veiledning om regelverk og 
rettigheter for både arbeidsgiver og arbeidstaker (Arbeidstilsynet, 2021). 
 
I KS etikkråd arbeidsområde 7 er et av de fem rådene som gis, at kommunen bør ha et tipsmottak for 
innbyggere som har mistanke om uetisk atferd og korrupsjon i kommunen (Kommunesektorens 
organisasjon (KS), 2019). Videre vises det til hjelpemidler, veiledere og annen lesning som skal hjelpe 
til med å legge til rette for korrekte varslingsrutiner i kommunen.  
 
Revisjonskriterier: 

• Kommunen skal ha etablert varslingsrutiner som på et minimum ivaretar oppfordring til å 
varsle om kritikkverdige forhold og fremgangsmåte ved varsling. 

• Kommunen bør ha et tipsmottak for innbyggere som har mistanke om uetisk arbeid og korrup-
sjon i kommunen. 

 

Problemstilling 2 – Er tiltakene for antikorrupsjon implementert i kommunalområdene Eiendom 
og utbygg og Helse og omsorg? 

I møtet med kontrollutvalget ble det plukket ut to virksomhetsområder for forvaltningsrevisjonen: 
eiendom og utbygg og helse og omsorg. Disse med bakgrunn i veiledere/håndbok på området 
(Transparency International Norge, 2014; Kommunesektorens organisasjon (KS), 2019). Ettersom disse 
områdene omfavner forskjellige problematikk innenfor temaet har revisjonen valgt å utarbeide noen 
egne revisjonskriterier til hvert område. Innenfor eiendom og utbygging vil det særlig være risiko knyttet 
til anskaffelser. Innenfor helse og omsorg kan det være korrupsjonsrisiko knyttet til tildeling og utføring 
av tjenester.  
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Etikkarbeid 

I KS «Gode råd for etikkarbeid» legges det frem nyttige råd og fremgangsmåter for kommunens etikk-
arbeid. Rådene eller arbeidsområdene deles inn i ni kategorier, og vi vil særlig trekke fram verdier, 
holdninger og kultur, risikoanalyser for å avdekke sårbare områder og prosesser og internkontroll med 
fokus på uetisk atferd og korrupsjon (Kommunesektorens organisasjon (KS), 2019). 
 
Revisjonskriterium: 

• Kommunen bør ha analysert risiko for korrupsjon innen eiendom og utbygg og helse og 
omsorg. 

 

Opplæring 

En av kommunens oppgaver som arbeidsgiver er å påse at ansatte i virksomheten innehar og utvikler 
sin kompetanse (Arbeidsmiljøloven, 2005). Det skal ha blitt utviklet en plan for gjennomføring av 
kommunens kompetansehevende tiltak, hvor arbeidsgiver har ansvar for å kartlegge ansattes 
kompetanse på område (Kommunesektorens organisasjon (KS), 2020). Videre trekkes det frem i 
veilederen Orden i eget hus at kommunen ofte ikke mangler rutiner, men at de ikke alltid følges opp 
grunnet manglende opplæring, eller et rutinene ikke er tilpasset faktiske situasjoner 
(Kommunesektorens organisasjon (KS), 2020, s. 56). Det er derfor viktig at det skjer en kvalietssikring 
og kontroll rundt rutiner for opplæring slik at de yter dens formål og til sin hensikt.  
 
Revisjonskriterier: 

• Kommuen skal ha etablert tilstrekkelig opplæring til ansatte for å sikre at kommunen arbeider i 
tråd med tiltakene for antikorrupsjon. 

• Kommunen bør arbeide systematisk og jevnlig med etiske spørsmål knyttet til saksfeltet, f.eks. 
dilemmatrening. 

 

Risikoområder og anskaffelser 

Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon trekker frem flere områder og forhold i virksomheter som 
kan anses å være særlig knyttet risiko og press (Transparency International Norge, 2014, ss. 9-22): 

• Demokrati og politiske prosesser  
• Myndighetsutøvelse 
• Tjenesteyting 
• Utvikling av lokalsamfunnet 
• Eierstyring 
• Anskaffelser  

 
Dette er forhold og prosesser som skjer i hele kommunen og det er derfor viktig at kommunen er orientert 
om og har etablert tiltak rundt disse områdene. Dette er interessant for området Helse og omsorg, nær-
mere bestemt tjenesteyting og tildeling av tjenester. Det trekkes frem at gaver og andre fordeler har 
vært brukt for å uttrykke takknemlighet fra brukere i pleie- og omsorgssektoren (Transparency 
International Norge, 2014). 
 
Revisjonskriterium: 

• Kommunen bør ha klare regler og rutiner som vedlikeholder klare holdninger og konsekvent 
praksis innen helse og omsorg 
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Anskaffelser utgjør en stor del av kommunens utgifter, skjer i alle delene av kommunen og et område 
hvor det er fare for utilbørlig påvirkning og trekkes derfor inn som et eget punkt (Transparency 
International Norge, 2014). Anskaffelseslovens bestemmelser legger vekt på effektiv bruk av samfun-
nets ressurser som formålet med regelverket (Anskaffelsesloven, 2016). Anskaffelsesforskriften inne-
holder nøyaktige bestemmelser kommunen skal følge, med en utfyllende veileder på området «Veileder 
til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)» (Nærings- og fiskeridepartementet, 2017; 
Nærings- og fiskeridepartementet, 2016). Dette er et sentralt tema for eiendom og utbygg ettersom dette 
er et område for særlig risiko, og der kommunen bør ha kartlagt risiko, samt utarbeidet en strategi å 
motvirke korrupsjon knyttet til anskaffelser. En del av internkontrollen kan bestå av stikkprøver, godkjen-
ningsprosesser med to personer der en fungerer som kontaktperson og den andre som kontrollør eller 
bakgrunnssjekk av leverandører og samarbeidspartnere (Kommunesektorens organisasjon (KS), 2019; 
Transparency International Norge, 2014).  
 
Revisjonskriterier: 

• Kommunen bør utviklet en anskaffelsesstrategi for eiendom og utbygg. 
• Kommunen bør ha utviklet risikoreduserende tiltak innen eiendom og utbygg. Noe som 

inkluderer at: 
o Kommunen bør vurdere å ta stikkprøver av høyrisikotransaksjoner. 
o Kommunen bør utarbeide godkjenningsprosesser av nye leverandører og 

samarbeidspartnere. 
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Forvaltningsrevisjonen beskriver godt hvilke tiltak kommunen allerede har etablert for å forebygge, 
avdekke og håndtere korrupsjon, uetisk adferd og andre misligheter. Flere av de aktiviteter som 
rapporten beskriver og som vi gjorde på veg inn i ny kommune, ser vi er hensiktsmessige å gjenta på 
nytt.  

Det er viktig å påpeke at det ble gjort et godt arbeid med revisjon av etiske retningslinjer som ble 
vedtatt i november 2021 og med retningslinje for gaver og fordeler som ble vedtatt 10. mai. Disse er 
dermed naturlig nok ikke blitt iverksatt i kommunen ennå og påvirker svarene som er gitt i 
spørreundersøkelsen. 

Om opplæring i varsling av kritikkverdige forhold, har kommunen tilbudt månedlige kurs siden 
oppstart av ny kommune. Høsten 2019 deltok over 800 medarbeidere på en opplæring i 
kvalitetssystemet som inkluderte varsling av kritikkverdige forhold. I 2020 deltok nærmere 200 
medarbeidere i samme type kurs og i 2021 er antall deltakere 110. Det er også gjennomført 
informasjon om varslingsordningen i AMU.  

Utfordringer knyttet til opplæring og implementering har sin bakgrunn i pandemi, omorganisering og 
andre prioriteringer, samt mangel på et e-læringssystem.  

Moss kommune tar forvaltningsrevisjonens rapport som gjelder antikorrupsjonsarbeid til 
etterretning. Forvaltningsrevisjonen gir gode anbefalinger som kommunen kan ta med inn i sitt 
videre arbeid for å styrke antikorrupsjonsarbeidet og heve etisk standard, både for de 
kommunalområdene som var underlagt revisjonen og øvrige. 

9 Kommunedirektørens uttalelse
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Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 13.06.2022 22/31 

 

Oppfølgingsrapport "Samfunnssikkerhet og beredskap", Moss kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Samfunnssikkerhet og beredskap», samt kommunedirektørens uttalelse til rapporten 
til etterretning. 

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt 
«Samfunnssikkerhet og beredskap», til etterretning. 

 
2. Kommunedirektøren skal gi en statusoppdatering av kulepunkt 4 og 7 på 

kontrollutvalgets møte i november 2022 (jf. kommunestyrets vedtak i sak 
19/21). 

 
 
Fredrikstad, 30.05.2022 
 
 

Vedlegg 
 Oppfølgingsrapport «Samfunnssikkerhet og beredskap», datert den 25.05.2022.  

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyret sak 19/21, den 16.02.2021 – Forvaltningsrevisjonsprosjekt 

«Samfunnssikkerhet og beredskap» 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet en forvaltningsrevisjonsrapport som 
omhandlet kommunens samfunnssikkerhet og beredskap i årsskiftet 2020/21. I henhold til 
kommunelovens §23-2, e) skal kontrollutvalget sørge for at vedtak, som kommunestyret 
treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
Kontrollutvalget følger opp vedtaket ved at revisjonen har utformet en oppfølgingsrapport, 
denne ligger som vedlegg til saken. 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 19/21, den 16.02.2021 var følgende: 
«1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Samfunnssikkerhet og beredskap» til 
etterretning, og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som fremkommer av rapporten. 
Herunder skal kommunen: 

 etablere et kommunalt beredskapsråd som planlagt. 
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 benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og 
beredskapsplaner på enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå. 

 ferdigstille og implementere handlingsplan med risikoreduserende tiltak på samtlige nivåer i 
organisasjonen. 

 følge opp kommunens øvingsstrategi med gjennomføring av årlige øvelser og involvere 
både enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå. 

 følge opp kommunens opplærings- og kompetanseplan slik at alle som er tiltenkt en rolle i 
kommunens krisehåndtering sikres kravet til minimumskompetanse. 

 organisere seg meg stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen og krisestaben, 
inkludert kommuneoverlege. 

 evaluere krisehåndteringen og oppdatere eget planverk i henhold til evalueringens funn. 
 
2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse 
med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket 
med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne 
oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.» 
 
Revisjonen har i sin oppfølgingsrapport kontrollert hvorvidt de syv anbefalingene er fulgt opp 
av kommunen. Revisjonens konklusjon er følgende: 
 

«Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 
19/21 er fulgt opp, herunder de vedtatte anbefalingene. 
 
Revisjonen har konkludert med at 5 av 7 kulepunkter er fulgt opp. 2 av 7 kulepunkter er delvis 
fulgt opp, men er ikke ferdigstilt. 
 
Kulepunkt 4 – «Kommunen skal følge opp kommunens øvingsstrategi med 
gjennomføring av årlige øvelser og involvere både enhets-, virksomhets- og 
avdelingsnivå» er påbegynt ved at kommunen har gjennomført en table top øvelse 
(skrivebordøvelse) i 2021 hvor kommunens kriseledelse og krisestab deltok. Kommunen har 
derimot ikke per mai 2022 gjennomført øvelse hvor kommunalområdenes beredskapsgrupper 
har deltatt. Gjennomføring av en slik øvelse er planlagt gjennomført i løpet av høsten 2022. 
Det er heller ikke gjennomført øvelser hvor ansatte på enhets-, virksomhets- eller 
avdelingsnivå har deltatt. 
 
Kulepunkt 7 - «Kommunen skal evaluere krisehåndteringen og oppdatere eget planverk 
i henhold til evalueringens funn» er påbegynt ved at det per mai 2022 gjennomføres en 
ekstern evaluering av kommunen. Evalueringsrapport vil ferdigstilles i slutten av august og 
kan tidligst komme til behandling i kommunestyret 20. september 2022. Revisjonen anser 
kommunestyrets vedtak som oppfylt når pågående evaluering er gjennomført og når 
planverket er oppdatert i henhold til evalueringens funn.» 

 
Kommunedirektøren har kommet med sin uttalelse til oppfølgingsrapporten. Dette ligger i sin 
helhet på side 24 i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende: 

«Kommunedirektøren har ikke kommentar til oppfølgingsrapporten 
«Samfunnssikkerhet og beredskap», da forvaltningsrevisjonen har fått svar fra 
kommunen på spørsmål den 9. og 10. mai og oppsummert disse i vurderinger og 
konklusjonen.» 

Vurdering 
Samlet sett vurderer sekretariatet at dataene som er benyttet er tilstrekkelig som grunnlag 
for oppfølgingsrapportens vurderinger og konklusjoner. Siden dette er en oppfølgingsrapport 
er det ikke gjennomført kontrollhandlinger av kommunens praksis, det er kontrollert 
kommunens systemer og rutiner. 
Sekretariatet vurderer at kommunedirektøren slutter seg til revisjonens konklusjon. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten og kommunedirektørens uttalelse til 
rapporten til etterretning. 
Sekretariatet anbefaler videre at kontrollutvalget legger revisjonens vurderinger og 
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konklusjon til grunn i sitt forslag til vedtak i kommunestyret. Det bør der fremkomme at 
kommunedirektøren skal gi kontrollutvalget informasjon når administrasjonen anser at de 
har fått gjennomført det resterende av kommunestyrets vedtak. 
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1 Innledning 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 fastslår at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets ved-
tak om forvaltningsrevisjoner blir fulgt opp, og skal rapportere til kommunestyret om vedtaket er fulgt 
opp. 
 
Revisjonen gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Samfunnssikkerhet og beredskap» i Moss kommune 
i 2021. Rapporten fra revisjonen ble behandlet i kontrollutvalget i sak 20/50 den 30.11.2020, og i kom-
munestyret i sak 19/21 den 16.02.2021. Kommunestyret vedtok i saken at vedtaket skulle følges opp 
med en oppfølgingsrapport levert av revisjonen. Oppfølgingsrapporten skal behandles av kontrollutval-
get og kommunestyret. 
 
Revisjonen vil takke kommunen for samarbeidet i forbindelse med gjennomføring av oppfølgingsunder-
søkelsen. 
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2 Gjennomføring av undersøkelsen
 

 Oppfølgingskriterier 
Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om kommunestyrets vedtak i forbindelse med 
forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  
 
Kommunestyret i Moss kommune fattet følgende vedtak i sak 19/21:  

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Samfunnssikkerhet og beredskap» til etterretning, 
og ber administrasjonen følge opp de syv anbefalinger som fremkommer av rapporten. Herunder 
skal kommunen: 

• etablere et kommunalt beredskapsråd som planlagt. 
• benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og bered-

skapsplaner på enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå. 
• ferdigstille og implementere handlingsplan med risikoreduserende tiltak på samtlige nivåer i 

organisasjonen. 
• følge opp kommunens øvingsstrategi med gjennomføring av årlige øvelser og involvere 

både enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå. 
• følge opp kommunens opplærings- og kompetanseplan slik at alle som er tiltenkt en rolle i 

kommunens krisehåndtering sikres kravet til minimumskompetanse. 
• organisere seg meg stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen og krisestaben, in-

kludert kommuneoverlege. 
• evaluere krisehåndteringen og oppdatere eget planverk i henhold til evalueringens funn. 

 
2. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i forbindelse 

med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp. Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket 
med en oppfølgingsrapport fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne 
oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret.  

 
I denne oppfølgingsrapporten beskrives det hvordan vedtaket er arbeidet med, og revisjonen gjør en 
vurdering av i hvilken grad administrasjonen har fulgt opp vedtaket. 
 

 Metode og datagrunnlag 
Revisjonen ba i e-post til kommunedirektøren datert 08.02.2022 om en redegjørelse for hvilke tiltak som 
er iverksatt som følge av kommunestyrets vedtak. Revisjonen ba også om at eventuelle iverksatte tiltak 
dokumenteres, for eksempel ved at utarbeidede rutiner, kartlegginger, referater eller lignende dokumen-
tasjon ble lagt ved redegjørelsen. Kommunedirektøren har ved direktør organisasjon i e-post til revisjonen 
datert 04.03.2022 redegjort for fremdrift på kommunens oppfølging av kommunestyrets vedtak. 
 
Revisjonen sendte på nytt e-post med oppfølgingsspørsmål og dokumentforespørsel til direktør organi-
sasjon 08.03.2022, 03.05.2022 og 10.05.2022 hvor vi ba om ytterligere utfyllende informasjon på noen 
av punktene. Svar fra direktør organisasjon ble sendt revisjonen 11.03.2022, 09.05.2022 og 10.05.2022. 
Følgende dokumenter ble mottatt i forbindelse med redegjørelsene: 

• ROS-analyse beredskap – Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet  
• ROS-analyse beredskap – Kommunalområde plan, miljø og teknikk  
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• ROS-analyse beredskap – Kommunalområde helse og mestring 
• Beredskapsplan for kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet 
• Beredskapsplan for helse og mestring  
• Beredskapsplan for plan, miljø og teknikk  
• Vedlegg A: Varslings og ressursoversikt for kommunalområdet kultur, oppvekst og aktivitet  
• Vedlegg A: Varslings og ressursoversikt for kommunalområde helse og mestring  
• Vedlegg A: Varslings og ressursoversikt for kommunalområde plan, miljø og teknikk  
• Vedlegg B: Roller, ansvar og fullmakter for beredskapsgruppen kultur, oppvekst og aktivitet  
• Vedlegg B: Roller, ansvar og fullmakter for beredskapsgruppen helse og mestring  
• Vedlegg B: Roller, ansvar og fullmakter for beredskapsgruppen plan, miljø og teknikk  
• Vedlegg D: Brodokument opp mot Movar IKS, vann og avløp 
• Vedlegg E: Øvelser 
• Vedlegg F: Erfaringslæring etter hendelser og øvelser (mal) 
• Vedlegg H: Sambandsreglement 
• Tiltaksplan kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet 
• Tiltaksplan helse og mestring  
• Tiltaksplan plan, miljø og teknikk 
• Tiltakskort helse og mestring 
• Tiltakskort kultur, oppvekst og aktivitet 
• Tiltakskort plan, miljø og teknikk  

 
Revisjonen har gjennomført vurderinger på bakgrunn av administrasjonens redegjørelse og oversendt 
dokumentasjon. 
 
Videre har kommunedirektøren hatt anledning til å uttale seg om denne rapporten før den ble sendt til 
behandling i kontrollutvalget i Moss kommune.  
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3 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 Bakgrunn for vedtaket 

Østre Viken kommunerevisjon gjennomførte forvaltningsrevisjonen «Samfunnssikkerhet og beredskap» 
for Moss kommune i 2020. Formålet med oppfølgingsundersøkelsen er å kontrollere om kommunestyrets 
vedtak i forbindelse med forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp.  
 

 Kulepunkt 1: Kommunalt beredskapsråd  

3.2.1 Bakgrunn 
I revisjonsrapporten fra 2020 fremkom det at kommunen hadde planer om å opprette et beredskapsråd, 
men at dette foreløpig ikke var gjennomført. Ett beredskapsråd vil, etter vår vurdering, kunne samordne 
og koordinere innsatsen fra offentlige myndigheter, private aktører og frivillige organisasjoner. Et slikt 
forum vil i større grad kunne sikre en best mulig utnyttelse av de lokale beredskapsressursene. 
 
For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen skal etablere et kommunalt beredskapsråd som planlagt. 
 

3.2.2 Administrasjonens redegjørelse  
Administrasjonen oppgir i sin redegjørelse av 04.03.2022 at de har etablert et kommunalt beredskapsråd 
og at de gjennomførte sitt første møte i april 2021. Beredskapsrådet skal møtes 2 ganger i året, men 
grunnet pandemien ble det ikke prioritert tid til mer enn ett møte i 2021. I henhold til kommunestyrevedtak 
015/21 behandlet 16.02.2021 fremkommer det at: 
 
«Et kommunalt beredskapsråd opprettes med følgende medlemmer: 

• Ordfører (leder) 
• Kommunedirektør 
• To politiske representanter, en fra posisjon og en fra opposisjon 
• Beredskapskoordinator (sekretær) 
• Politiet 
• Heimevernet 
• Sivilforsvaret 
• Representant fra Moss industri og næringsforening 
• Frivillige organisasjoner 
• NRK Østfold 
• Fylkesmannen i Oslo og Viken (observatør) 

 
Beredskapsrådet gis følgende mandat: Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskaps-
arbeidet på strategisk nivå (kommunens overordnede nivå). Rådets oppgaver er å være et organ for 
gjensidig informasjonsutveksling og beredskapsarbeid, samt ved uønskede hendelser å kunne være et 
verktøy for koordinering av kommunens og eksterne aktørers tiltak der dette er naturlig. Ordfører leder 
rådet og kommunens beredskapskoordinator er sekretær. 
 
Beredskapsrådet gis følgende oppgaver: 

• Klargjøring av ansvars- og rolledeling i beredskapsarbeidet. 
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• Være et organ for tverrfaglig utveksling av informasjon om beredskapsmessige forhold, og se på 
hvordan tverrsektorielt samarbeid, samordning og samvirke kan organiseres og gjennomføres. 

• Samordning av analyser, beredskapsplanverk og tiltak. 
• Være et rådgivende organ i beredskapsspørsmål til beslutningstakere på kommunalt nivå. 
• Ta initiativ til samarbeidsavtaler der det er naturlig. 
• Samordning av beredskapsarbeidet under en uønsket hendelse der dette er formålstjenlig. 

 
Beredskapsrådet er kun et rådgivende organ. Rådet er ikke bundet av andres beslutninger. Beredskaps-
rådet skal møtes minimum to ganger i året, men det kan gjennomføres møter oftere ved behov. Kommu-
nedirektøren kan som kommunens øverste kriseleder kalle inn beredskapsrådet før og under en uønsket 
hendelse for å samordne gjennomføring av beredskapstiltak der det er aktuelt.» 
 

3.2.3 Revisjonens vurderinger 
Revisjonen ser ut fra oversendt redegjørelsen fra administrasjonen, samt av sak 015/21 behandlet i kom-
munestyret 16.02.2021 at Moss kommune har etablert et kommunalt beredskapsråd. Beredskapsrådet er 
kommunens samarbeidsorgan i beredskapsarbeidet på strategisk nivå (kommunens overordnede nivå). 
Rådets oppgaver er å være et organ for gjensidig informasjonsutveksling og beredskapsarbeid, samt ved 
uønskede hendelser å kunne være et verktøy for koordinering av kommunens og eksterne aktørers tiltak 
der dette er naturlig. Revisjonen vurderer på bakgrunn av ovennevnte at kommunestyrets vedtak på om-
rådet er fulgt opp.  
 

 Kulepunkt 2: Implementering av overordnet ROS-analyse  

3.3.1 Bakgrunn 
Det var vår vurdering at kravet om at overordnet ROS-analyse skulle legge føringer for videre planleg-
ging av kommunens samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid ikke var fullt ut ivaretatt. Vi la her til grunn 
at organiseringen av beredskapsarbeidet ute i kommunalområdene ikke var ferdig definert. Det var flere 
kommunalavdelinger som, på revisjonens tidspunkt, ikke hadde beredskapsansvarlige. Videre var det 
også flere fagplaner og ROS-analyser og beredskapsplaner på enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå 
som ikke var oppdatert slik at de harmoniserte med overordnet planverk og organisering i ny kommune.  
 
På denne bakgrunn kunne vi ikke si at kommunens ROS-analyse på daværende tidspunkt var blitt be-
nyttet for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og beredskapsplaner på enhets-, virksomhets- og av-
delingsnivå. For at kommunen skal ivareta sitt ansvar for helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- 
og beredskapsarbeid er det viktig at ROS-analysens funn følges opp videre. 
 
For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen skal benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-
analyser og beredskapsplaner på enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå. 

 

3.3.2 Administrasjonens redegjørelse  
Ifølge administrasjonens redegjørelse av 04.03.2022 fremkommer det at kommunen gjennom en omfat-
tende prosess i alle kommunalområdene i 2021 har utarbeidet egne ROS-analyser, beredskapsplaner og 
tiltakskort på alle kommunalområdene. Av besvarelse på oppfølgings e-post av 11.03.2022 fremkommer 
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det at kommunen har besluttet at det kun skal være en beredskapsplan for hver av kommunalområdene. 
Videre følger det av e-post fra 09.05.2022 at kommunens utgangspunktet er at de fleste hendelser løses 
i linjeorganisasjonen med fokus på den operative beredskapen gjennom tiltakskort. Beredskapsgruppen 
for hvert kommunalområde har lik organisering som ved normal drift (med unntak av loggførere og even-
tuelle fagressurser) og representerer hele kommunalområdet med det overordnede ansvaret. Revisjonen 
har fått oversendt samtlige ROS-analyser, beredskapsplaner og tiltakskort gjeldende for kommunalom-
råde kultur, oppvekst og aktivitet, kommunalområde helse og mestring og kommunalområde plan, miljø 
og teknikk.  
 
Det fremkommer av samtlige beredskapsplaner på kommunalområdenivå at planen er bygget opp for å 
være et praktisk og brukervennlig dokument for bruk under uønskede hendelser i virksomheten. Alle i 
kommunalrådet skal kjenne til innholdet i kommunalrådets beredskapsplan. Videre fremkommer det at 
kommunalområdets oppdrag innen samfunnssikkerhet og beredskap er gitt med bakgrunn i lov og forskrift 
og kommunalområdets beredskapsplan. Oppdragene er gitt for at kommunalområdene skal være forbe-
redt på å håndtere uønskede hendelser som rammer kommunalområdet, og for å sikre at kommunen 
overholder sine krav til et systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid. Det fremkommer at samt-
lige kommunalområder har etablert beredskapsgrupper. Hensikten med å etablere en beredskapsgruppe 
er å få en effektiv ledelse og koordinering av virksomhetens oppgaver og ressurser under en uønsket 
hendelse, av personer med opplæring og kompetanse. Beredskapsgruppene består av kommunalområ-
denes direktør, samtlige enhetsledere i kommunalområdet, samt en loggfører. Gruppene suppleres med 
nødvendig fagområde etter type hendelse.  
 

3.3.3 Revisjonens vurderinger 
Det fremkommer av administrasjonens redegjørelse og oversendelse av dokumenter at kommunen har, 
med utgangspunkt i den overordnede ROS-analysen, utarbeidet ROS-analyser, beredskapsplaner og til-
takskort på samtlige kommunalområder. Kommunen har bestemt at det ikke skal utarbeides ROS-analy-
ser og beredskapsplaner under kommunalområdenivå, da hendelser skal løses i linjeorganisasjonen med 
fokus på den operative beredskapen gjennom tiltakskort. Revisjonen finner dette hensiktsmessig og er 
av den oppfatning at implementeringen av et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og bered-
skapsarbeid sikres også nedover i organisasjonen ved at samtlige av kommunens enhetsledere sitter i 
kommunalområdenes beredskapsgrupper. Revisjonen vurderer på bakgrunn av ovennevnte at kommu-
nestyrets vedtak på området er fulgt opp.  
  

 Kulepunkt 3: Ferdigstille og implementere handlingsplan med risikoreduse-
rende tiltak 

3.4.1 Bakgrunn 
Det fremkommer av revisjonsrapporten fra 2020 at beredskapskoordinator arbeidet med en handlings-
plan for risikoreduserende tiltak som skulle være en oppfølging av den helhetlige ROS-analysen. Hand-
lingsplanen var ikke ferdigstilt og det var fortsatt en god del gjenstående arbeid for at dette skulle fung-
ere på en hensiktsmessig måte. Revisjonen mente, som beredskapskoordinator også påpekte, at hand-
lingsplanen med risikoreduserende tiltak måtte gjennomarbeides i rådmannens ledergruppe slik at tilta-
kene kunne implementeres i kommunalområdene og videre nedover i organisasjonen. Det er først etter 
en bred implementering av tiltakene at organisasjonen får gevinsten av dette arbeidet og minimerer risi-
koen for uønskede hendelser. 
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For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 
- Kommunen skal ferdigstille og implementere handlingsplan med risikoreduserende 

tiltak på samtlige nivåer i organisasjonen.  
 

3.4.2 Administrasjonens redegjørelse  
Administrasjonen skriver i sin redegjørelse av 04.03.2022 at det på bakgrunn av egne ROS-analyser i 
kommunalområdene er utarbeidet egne handlingsplaner for forebyggende og skadebegrensende tiltak. 
Av besvarelse på oppfølgings e-post av 11.03.2022 har administrasjonen oversendt tiltaksplaner fra 
kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet, kommunalområde helse og mestring og kommunalom-
råde plan, miljø og teknikk.     
 
Alle de tre tiltaksplanene inneholder en liste med mulige hendelser og forslag til gjennomføring av tiltak 
på de ulike hendelsene. Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet sin tiltaksplan inneholder hendel-
sene: 

• A1 Pandemi/epidemi 
• B1 Skred, flom, overvann og ekstremvær 
• C1 Langvarig strømbrudd/ C2 Langvarig brudd i ekomtjenester/ C3 Langvarig bortfall av drikke-

vann og avløp/ C4 Langvarig forsyningssvikt – mat/medisiner/drivstoff 
• D1 Stor brann i institusjon/virksomhet 
• E1 Sosial uro, mistillit (tilsiktede hendelser) 

 
Kommunalområde helse og mestring sin tiltaksplan inneholder hendelsene: 

• A1 Pandemi/epidemi 
• B1 Naturhendelser/ekstremvær 
• C1 Langvarig strømbrudd/ C2 Langvarig brudd i ekomtjenester/ C3 Langvarig bortfall av vannfor-

syning/avløp/ C4 Langvarig forsyningssvikt – mat/medisiner/drivstoff 
• D1 Stor ulykke (stor hendelse i nærheten som gjør at vi må bistå – nabohjelp. Eller at vi må 

behandle folk på stedet) 
• E1 Stor brann i institusjon/virksomhet 
• F1 Alvorlige tilsiktede hendelser 

 
Kommunalområde plan, miljø og teknikk sin tiltaksplan inneholder hendelsene: 

• A1 Epidemi/pandemi 
• B1 Spredning av alvorlig dyresykdom (zoonoser) 
• C1 Alvorlig plantesykdom 
• D1 Skred/ D2 Flom og overvann/ D3 Ekstremvær 
• E1 Langvarig strømbrudd/ E2 Langvarig brudd i ekomtjenester/ E3 Langvarig bortfall av vannfor-

syning/ E4 Langvarig bortfall av avløp/ E5 Langvarig brudd i sentrale transportårer/ E6 Langvarig 
forsyningssvikt 

• F1 Stor skogbrann/ F2 Stor brann i institusjon/virksomhet 
• G1 Akutt forurensning 
• H1 Alvorlig tilsiktede handlinger 
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3.4.3 Revisjonens vurderinger 
Det fremkommer av administrasjonens redegjørelse og oversendte dokumenter at kommunalområdene 
har utarbeidet egne tiltaksplaner bestående av mulige hendelser med forslag til risikoreduserende og 
skadebegrensende tiltak. Tiltaksplanene er utarbeidet på bakgrunn av kommunalområdenes egne ROS-
analyser. På bakgrunn av ovennevnte er det revisjonens vurdering at kommunestyrets vedtak på områ-
det er fulgt opp.  
 

 Kulepunkt 4: Følge opp kommunens øvingsstrategi  

3.5.1 Bakgrunn 
I revisjonsrapporten fra 2020 fremkommer det at kommunen hadde vedtatt en egen øvingsstrategi hvor 
det fremkom at kommunen de neste fire årene skal øve beredskapsplanverket i hele organisasjonen 
minimum en gang i året, samtidig som samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere skal prioriteres 
gjennom øvelser. Som følge av ny organisering og for å sikre en god implementering av de nye bered-
skapsplanene var det viktig at ledere og ansatte som ville få en rolle i beredskapsorganisasjonen ble 
øvet i disse oppgavene og at de fikk tilstrekkelig opplæring. Det var revisjonens vurdering at kommu-
nens planer på feltet, her gjennom kommunens øvingsdirektiv, ivaretok rapportens revisjonskriterier. 
 
Kriteriene stilte krav om at det skulle gjennomføres øvelser annet hvert år, mens Moss hadde valgt å 
planlegge med å gjennomføre årlige øvelser fra 2020 til 2024. Revisjonen fant dette tilfredsstillende og 
mente dette var en god løsning i en sammenslått kommune med en ny organisering. At kommunen fikk 
gjennomført en øvelse med kommunens kriseledelse på et scenario fra kommunens overordnede ROS-
analyse før kommunesammenslåingen var også positivt. Her deltok derimot ikke ansatte som inne-
hadde funksjoner i kommunens krisestab. Etter revisjonens vurdering ville dette gitt kommunens krise-
stab en god øving i praktisk beredskapsarbeid. Det var heller ikke gjennomført beredskapsøvelser hvor 
kommunens enheter, virksomheter eller avdelinger var involvert. Revisjonen mente at dette burde gjen-
nomføres i fremtiden, enten i form av egne øvelser på disse nivåene, eller som del av en større og over-
ordnet øvelse. Flere av kommunens ledere gav også uttrykk for viktigheten av å ta med hele organisa-
sjonen i øvelsene.   
 
For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen skal følge opp kommunens øvingsstrategi med gjennomføring av årlige 
øvelser og involvere både enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå.  
 

3.5.2 Administrasjonens redegjørelse  
Det fremkommer av administrasjonen redegjørelse av 04.03.2022 at det er gjennomført en større table 
top øvelse (skrivebordøvelse) for kommunens kriseledelse og krisestab i 2021. I løpet av 2022 planlegges 
øvelser for kommunalområdene med utgangspunkt i det planverket som nå foreligger for disse. Av rede-
gjørelse oversendt revisjonen 11.03.2022 fremkommer det at kommunedirektørens ledergruppe har be-
stemt at beredskapsgruppene i kommunalområdene skal involveres i øvelser som planlegges høsten 
2022. Av oversendelse sendt revisjonen 09.05.2022 fremkommer det at valg av scenario og omfang av 
øvelsen foreløpig ikke er definert. Hensikten med den planlagte øvelsen er at de som har en rolle i henhold 
til planverket skal bli øvet.  
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Det fremkommer av kommunalområdenes beredskapsplaner at: «Kommunalområdets beredskapsplan 
skal øves hvert år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra kommunalområdets ROS-analyse. Virksom-
heten skal øve sammen med andre relevante offentlige, private og ideelle aktører der valgt scenario og 
øvingsform gjør dette hensiktsmessig. Kommunalområdet skal ha et system for opplæring som sikrer at 
alle som er tiltenkt en rolle i virksomhetens krisehåndtering har tilstrekkelig kvalifikasjoner.»  
 
Av vedlegg E til overordnet beredskapsplan «øvelser» fremkommer det at kommunen deler opp øvings-
aktiviteten i 7 forskjellige trinn. Selv om disse er satt opp i en logisk rekkefølge kan det rokeres om på 
rekkefølgen hvis det er ønskelig. 

• Seminar 
o Øker generell kunnskap og kompetanse hos medarbeidere i beredskapsarbeidet. 

• Samlinger 
o Gir mer spisset kunnskap og kompetanse. De har gjerne et spesifikt tema eller emne. 

• Skrivebordøvelser 
o Også kalt diskusjonsøvelser. De som skal øves samles i det lokale som er aktuelt og 

diskuterer seg gjennom et utgitt scenario. Økt kunnskap og opplæring prioriteres. Tids-
ubegrenset øvelse, deltagerne har ikke tidspress. 

• Spilløvelse 
o Øvelser som har et spill rundt seg. Det kan være markører eller et annet øvingsopplegg. 

Spilløvelse er med tidspress, der aktiviteter må gjøres innen en viss tid for å følge spillets 
gang.  

• Drill 
o Personer eller enheter drilles i aktiviteter som bærer preg av rutine og oppgaver som er 

de samme hver gang. 
• Funksjonsbaserte øvelser 

o Øvelser for underenheter i kommune der det øves spesifikke funksjoner. 
• Fullskala samordningsøvelser 

o Øvelser der kommunen øver med hele sitt apparat og sammen med alle aktuelle eksterne 
aktører.  
 

3.5.3 Revisjonens vurderinger 
Det fremkommer av administrasjonens redegjørelse at kommunen har gjennomført øvelser for kommu-
nens sentrale kriseledelse og krisestab i 2021. Kommunen planlegger også at det skal gjennomføres 
øvelser i 2022 hvor kommunalområdenes beredskapsgrupper skal involveres. Det er derimot ikke gjen-
nomført eller planlagt øvelser hvor ansatte i kommunens enheter, virksomheter eller avdelinger blir in-
volvert. Revisjonen vurderer på bakgrunn av ovennevnte at kommunestyrets vedtak på området er del-
vis fulgt opp.  
 

 Kulepunkt 5: Følge opp kommunens opplærings- og kompetanseplan  

3.6.1 Bakgrunn 
Det fremkommer av fakta fra rapporten at kommunen hadde utarbeidet en egen opplærings- og kompe-
tanseplan. Planen inneholdt krav til minimumskompetanse for alle som var tiltenkt en rolle i kommunens 
krisehåndtering. Det var revisjonens vurdering at kommunen hadde utarbeidet et system for opplæring 
som skulle kunne sikre at alle som var tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering hadde tilstrekkelig 
kvalifikasjoner. Opplæringsplanen var derimot ikke er satt ut i live og det var gjennomført lite opplæring 
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på revisjonens tidspunkt. Dette gjaldt både på overordnet nivå, men også nedover i organisasjonen. År-
saken til at mye av beredskapsarbeidet i kommunen i stor grad hadde stoppet opp skyldtes først og 
fremst den pågående krisehåndtering av koronapandemien. 
 
For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen skal følge opp kommunens opplærings- og kompetanseplan slik at alle 
som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering sikres kravet til minimumskom-
petanse.  
 

3.6.2 Administrasjonens redegjørelse  
I administrasjonens redegjørelse av 04.03.2022 informeres det om at kommunes kriseledelse og krise-
stab har gjennomgått følgende opplæring i 2021: 
 
 

Når Hvem Hva 
Oktober 2021 Beredskapskoordinator Webinar – bruk av CIM 
November 2021 Krisestab CIM, loggføring, oppgaver og til-

takskort 
November 2021 K7 Evakuert og pårørende Gjennomgang/ opplæring i ny rolle 
November 2021 K5 kommunikasjon Opplæring i befolkningsvarsling 
November 2021 Kriseledelse Roller og ansvar 
Desember 2021 Kriseledelse og krisestab Table top – Øvelse kvikkleireskred 

 
Av administrasjonens redegjørelse av 09.05.2022 fremkommer det at følgende sentralisert opplæring er 
planlagt for inneværende år: 
 

Hvem Hva 
Kriseledelse Evaluering av øvelsen i desember 
Beredskapskontakter /utvalg Beredskapsfaser og proaktiv stabsmetodikk 
Kriseledelse Beredskapsfaser og proaktiv stabsmetodikk 
Beredskapskontakter/utvalg Loggføring i CIM 
Kriseledelse og stab Arbeidsmetodikk 
Beredskapskontakter/utvalg Øvelse i loggføring 
Alle interne beredskapsressurser  MIB foredrag enhetlig ledelse og styringssystem 
Kriseledelse og kriseberedskap Diskusjonsøvelse med fokus på arbeidsmetodikk 
Beredskapskontakter/utvalg Tiltakskort i CIM 
Alle kommunalområder Diskusjonsøvelser  
Beredskapskontakter/utvalg Erfaringsutveksling 
Kriseledelse og krisestab Tabletop øvelse i egen regi 
Beredskapskontakter/utvalg CIM – status og utfordringer 

 

3.6.3 Revisjonens vurderinger 
Det fremkommer av administrasjonens redegjørelse at kommunen både har gjennomført og har planlagt 
gjennomføring av opplæring for samtlige i kommunen som har en tiltenkt rolle i kommunens bered-
skapsarbeid. På bakgrunn av dette vurderer vi at kommunestyrets vedtak på området er fulgt opp. 
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 Kulepunkt 6: Organisere seg med stedfortredere i samtlige funksjoner i krise-
ledelsen og krisestaben  

3.7.1 Bakgrunn 
Det fremkom av fakta at kommunen hadde organisert seg med stedfortredere i samtlige funksjoner i kri-
seledelsen og krisestaben bortsett fra for kommuneoverlegen som var kommunens ansvarlige for smit-
tevern. Kommuneoverlege med ansvar for smittevern var en meget viktig funksjon i kommunens arbeid 
under pandemien og det var etter revisjonens oppfatning svært sårbart å ikke inneha en stedfortreder i 
denne funksjonen.  
 
For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen skal organisere seg med stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledel-
sen og krisestaben, inkludert kommuneoverlege.  

 

3.7.2 Administrasjonens redegjørelse  
Av administrasjonens redegjørelse i e-post 04.03.2022 fremkommer det at alle funksjoner i kriseledelsen 
og krisestaben har organisert seg med en stedfortreder.  
 

3.7.3 Revisjonens vurderinger 
Administrasjonen bekrefter i sin redegjørelse at samtlige funksjoner per 04.03.2022 har organisert seg 
med en stedfortreder. På bakgrunn av dette vurderer vi at kommunestyrets vedtak på området er fulgt 
opp. 
 

 Kulepunkt 7: Evaluere krisehåndteringen og oppdatere eget planverk  

3.8.1 Bakgrunn 
Det var revisjonens vurdering at aktuelle virksomheter hadde gjort seg kjent med og utarbeidet eller vi-
dereutviklet sine beredskapsplaner i starten av pandemien. Samtidig var det flere som gav uttrykk for at 
deler av kommunens planverk, herunder kommunens pandemiplan, var for lite detaljert. For å sikre en 
plan med hensiktsmessig detaljregulering mente vi derfor at kommunen i etterkant av pandemien burde 
evaluere sitt arbeid, og revidere planer og tiltakskort i tråd med evalueringens funn.  
 
For å styrke dette arbeidet vedtok kommunestyret følgende: 

- Kommunen skal evaluere krisehåndteringen og oppdatere eget planverk i henhold til 
evalueringens funn. 

 

3.8.2 Administrasjonens redegjørelse  
Av administrasjonens redegjørelse av 04.03.2022 henvises det til kommunestyre sak 139/21 (behandlet 
14.12.2021) hvor følgende ble vedtatt: 

a) Mandat for sluttevaluering av kommunens håndtering av Covid-19 vedtas som beskrevet i saken. 
Anskaffelsesprosessen starter opp i januar 2022 med ønske om oppstart av evalueringsarbeidet 
2. kvartal og ferdigstillelse av evalueringsrapport juni 2022. Rammen for anskaffelsen settes til 
300.000 kroner. 
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b) Formålet med anskaffelsen er å inngå kontrakt om en evaluering av Moss kommunes håndtering 
av Covid-19. 

c) Det er kommunens overordnede beredskapshåndtering av hendelsen i perioden mars 2020 til 
oktober 2021 som skal evalueres.  

 
Det fremkommer av saken at: 
 
«Evalueringen skal gjennomføres med følgende hovedmål: 

• Hva kan vi som virksomhet/samfunn lære av denne hendelsen? 
• Hvordan kan vi bruke lærdommen fra denne hendelsen til å forebygge, og til å bedre håndteringen 

av kommende hendelser? 
 
DSB har utarbeidet en mal for evaluering av Covid-19 og denne malen skal legges til grunn for kom-
munens evaluering. 
 
Delmål – mer konkret skal evalueringen bidra til: 
• å gi kunnskap om hvordan styring, organisering og ledelse har fungert i forbindelse med kommu-

nens krisehåndtering av Covid-19 pandemien 
• økt kunnskap om styrker og svakheter, som grunnlag for endrings-, og utviklingsarbeid for kom-

munens helhetlige beredskapssystem, samt oppfølging av dette 
• å frambringe nye erfaringer i hvordan ulike problemstillinger har blitt håndtert i tilknytning til kom-

munens overordnede beredskapsplanverk 
• å frambringe noen av kommunens erfaringer med samvirkeaktører, herunder samordning og in-

formasjonsdeling 
• å få frem erfaringer med kommunens håndtering av statlige føringer og pålegg 
• kunnskap om hvordan lokaldemokratiske prinsipper har blitt ivaretatt gjennom å se på hvordan 

forholdet mellom politiske og administrative beslutningsnivåer har fungert». 
 
På oppfølgingsspørsmål oversendt administrasjonen 08.03.2022 omhandlende hvor langt administrasjo-
nen har kommet med å følge opp vedtaket i ovennevnte sak besvarer administrasjonen i mail av 
11.03.2022 følgende: «Moss kommune har utarbeidet et konkurransegrunnlag med mål om å inngå en 
kontrakt med en leverandør om en evaluering av Moss kommunes håndtering av Covid-19. Mulig leve-
randører er forespurt med mål om kontraktsinngåelse i uke 15. Oppstart av evalueringsarbeidet skal skje 
i 2. kvartal 2022 og ferdigstillelse av evalueringsrapport juni 2022». Av administrasjonens oversendelse 
09.05.2022 informeres det om at kommune har inngått kontrakt med ekstern leverandør for evaluering av 
kommunens håndtering av Covid-19 pandemien. Oppstartsmøte ble avholdt 29.04.2022. Det skal sendes 
ut en spørreundersøkelse denne uken (uke 19) og det vil bli gjennomført intervjuer i uke 21 og uke 22. 
Evalueringsrapporten vil ferdigstilles i slutten av august og kan tidligst komme til behandling i kommune-
styret 20. september 2022.  
 

3.8.3 Revisjonens vurderinger 
Revisjonen vurderer det som positivet at kommunen har i igangsatt en prosess med å gjennomføre en 
ekstern sluttevaluering av kommunens håndtering av Covid-19 pandemien. Evalueringen er per mai 
2022 ikke ferdigstilt. På bakgrunn av dette er det revisjonens vurdering at kommunestyrets vedtak er 
delvis oppfulgt. Kommunestyrets vedtak vil være ferdig oppfylt når evalueringen er gjennomført og når 
planverket er oppdatert i henhold til evalueringens funn. 
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4 Konklusjon 
Revisjonen har i denne rapporten vurdert om og i hvilken grad kommunestyrets vedtak i sak 19/21 er 
fulgt opp, herunder de vedtatte anbefalingene. 
 
Revisjonen har konkludert med at 5 av 7 kulepunkter er fulgt opp. 2 av 7 kulepunkter er delvis fulgt opp, 
men er ikke ferdigstilt. 
 
Kulepunkt 4 – «Kommunen skal følge opp kommunens øvingsstrategi med gjennomføring av år-
lige øvelser og involvere både enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå» er påbegynt ved at kom-
munen har gjennomført en table top øvelse (skrivebordøvelse) i 2021 hvor kommunens kriseledelse og 
krisestab deltok. Kommunen har derimot ikke per mai 2022 gjennomført øvelse hvor kommunalområde-
nes beredskapsgrupper har deltatt. Gjennomføring av en slik øvelse er planlagt gjennomført i løpet av 
høsten 2022. Det er heller ikke gjennomført øvelser hvor ansatte på enhets-, virksomhets- eller avde-
lingsnivå har deltatt.  
 
Kulepunkt 7 - «Kommunen skal evaluere krisehåndteringen og oppdatere eget planverk i hen-
hold til evalueringens funn» er påbegynt ved at det per mai 2022 gjennomføres en ekstern evaluering 
av kommunen. Evalueringsrapport vil ferdigstilles i slutten av august og kan tidligst komme til behand-
ling i kommunestyret 20. september 2022. Revisjonen anser kommunestyrets vedtak som oppfylt når 
pågående evaluering er gjennomført og når planverket er oppdatert i henhold til evalueringens funn. 
 
 
 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 
Rolvsøy, 25.05.2022 

 
 
 Casper Støten (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 
Bjørnar Bakker Eriksen (sign.) 

forvaltningsrevisor 
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5 Dokumentliste og vedlegg 
 Relevante dokumenter 
1. E-post med administrasjonens redegjørelse for oppfølging av kommunestyrets vedtak, datert 

04.03.2022 (vedlagt), 11.03.2022 (vedlagt), 09.05.2022 (vedlagt) og 10.05.2022, samt medføl-
gende dokumenter:  

a) ROS-analyse beredskap – Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet  
b) ROS-analyse beredskap – Kommunalområde plan, miljø og teknikk  
c) ROS-analyse beredskap – Kommunalområde helse og mestring 
d) Beredskapsplan for kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet 
e) Beredskapsplan for helse og mestring  
f) Beredskapsplan for plan, miljø og teknikk  
g) Vedlegg A: Varslings og ressursoversikt for kommunalområdet kultur, oppvekst og akti-

vitet  
h) Vedlegg A: Varslings og ressursoversikt for kommunalområde helse og mestring  
i) Vedlegg A: Varslings og ressursoversikt for kommunalområde plan, miljø og teknikk  
j) Vedlegg B: Roller, ansvar og fullmakter for beredskapsgruppen kultur, oppvekst og akti-

vitet  
k) Vedlegg B: Roller, ansvar og fullmakter for beredskapsgruppen helse og mestring  
l) Vedlegg B: Roller, ansvar og fullmakter for beredskapsgruppen plan, miljø og teknikk  
m) Vedlegg D: Brodokument opp mot Movar IKS, vann og avløp 
n) Vedlegg E: Øvelser 
o) Vedlegg F: Erfaringslæring etter hendelser og øvelser (mal) 
p) Vedlegg H: Sambandsreglement 
q) Tiltaksplan kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet 
r) Tiltaksplan helse og mestring  
s) Tiltaksplan plan, miljø og teknikk 
t) Tiltakskort helse og mestring 
u) Tiltakskort kultur, oppvekst og aktivitet 
v) Tiltakskort plan, miljø og teknikk  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80



Moss kommune,  
Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss. 

+47 69 24 80 00
Org.nr.: 920817521

Østre Viken Kommunerevisjon Iks IOF 
Råkollveien 103 
1664 ROLVSØY 

Deres ref.: Vår ref.: 20/16052-9- ARSO Dato: 04.03.2022 

Oppfølging av forvaltningsrevisjon "Samfunnssikkerhet og beredskap" 

Det vises til revisjonens brev av 8. februar 2022 om at kommunedirektørens må redegjøre for 
hvilke tiltak som er iverksatt for å følge opp kommunestyrets vedtak om forvaltningsrevisjon 
samfunnssikkerhet og beredskap. 

1. etablere et kommunalt beredskapsråd som planlagt.

Kommunalt beredskapsråd er etablert og hadde første møte i april 2021. 

2. benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og oppdatere ROS-analyser og
beredskapsplaner på enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå.

Gjennom en omfattende prosess i alle kommunalområdene i år 2021 er det utarbeidet egne ROS-
analyser, beredskapsplaner og tiltakskort på alle kommunalområdene. 

3. ferdigstille og implementere handlingsplan med risikoreduserende tiltak på samtlige
nivåer i organisasjonen.

På bakgrunn av egne ROS-analyser i kommunalområdene er det utarbeidet egne handlingsplaner 
for forebyggende og skadebegrensende tiltak. 

4. følge opp kommunens øvingsstrategi med gjennomføring av årlige øvelser og involvere
både enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå.

Det er gjennomført en større tabletop øvelse for kommunens kriseledelse og krisestab i 2021. I 
løpet av 2022 planlegges øvelser for kommunalområdene med utgangspunkt i det planverket som 
nå foreligger for disse. 

Oversendelse fra administrasjonen 04.03.2022
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Side 2 av 3 

5. følge opp kommunens opplærings- og kompetanseplan slik at alle som er tiltenkt en rolle
i kommunens krisehåndtering sikres kravet til minimumskompetanse.

Kriseledelse og krisestab gjennomgikk følgende opplæring i 2021: 

Når Hvem Hva 
Oktober Beredskapskoordinator Webinar Bruk av CIM 
November Krisestab CIM, loggføring, oppgaver, Tiltakskort 
November K7 Evakuert og pårørende Gjennomgang/opplæring i ny rolle 
November K5 kommunikasjon Opplæring i befolkningsvarsling 
November Kriseledelse Roller og ansvar 
Desember  Kriseledelse og krisestab Tabletop Øvelse Kvikkleireskred 

6. organisere seg meg stedfortredere i samtlige funksjoner i kriseledelsen og krisestaben,
inkludert kommuneoverlege.

Alle funksjoner i kriseledelsen og krisestaben har stedfortredere. 

7. evaluere krisehåndteringen og oppdatere eget planverk i henhold til evalueringens funn.

Kommunestyret har i sak 139/21 vedtatt følgende: 
a) Mandat for sluttevaluering av kommunens håndtering av Covid-19 vedtas som

beskrevet i saken. Anskaffelsesprosessen starter opp i januar 2022 med ønske om
oppstart av evalueringsarbeidet 2. kvartal og ferdigstillelse av evalueringsrapport
juni 2022. Rammen for anskaffelsen settes til 300.000 kroner.

b) Formålet med anskaffelsen er å inngå kontrakt om en evaluering av Moss
kommunes håndtering av Covid-19.

c) Det er kommunens overordnede beredskapshåndtering av hendelsen i perioden
mars 2020 til oktober 2021 som skal evalueres.

Med hilsen 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av 

Hans Reidar Ness Are Hammervold Solvang 
Kommunedirektør  Direktør organisasjon  

Stab Organisasjon 
908 22 233 
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Fra: Are Hammervold Solvang
Til: Eriksen Bjørnar Bakker
Kopi: Henning Kubberød; Therese Evensen
Emne: SV: Oppfølging av forvaltningsrevisjon "Samfunnssikkerhet og beredskap"
Dato: fredag 11. mars 2022 14:09:01
Vedlegg: image001.png

image002.png
Vedlegg B Roller, ansvar og fullmakter for beredskapsgruppen KOA.pdf
Vedlegg A Varslings og ressursoversikt for kommunalområdet KOA.pdf
Beredskapsplan for Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet (KOA).pdf
Tiltaksplan KOA.pdf
Tiltaksplan HM.pdf
Tiltaksplan PMT.pdf

Hei.

Svar på oppfølgingsspørsmål:

1. Hvem er det som er faste deltakere i beredskapsrådet og hvor ofte er det planlagt
at det skal gjennomføres møter. Kunne vi fått oversendt referatet fra første møte
som ble gjennomført april 2021?

I henhold til kommunestyrevedtak 16.02.2021 skal beredskapsrådet møtes 2
ganger i året. Grunnet pandemien ble det ikke prioritert tid til mer enn ett
møte i 2021.

Et kommunalt beredskapsråd opprettes med følgende medlemmer
Ordfører (leder)
Kommunedirektør
To politiske representanter, en fra posisjon og en fra opposisjon
Beredskapskoordinator (sekretær)
Politiet
Heimevernet
Sivilforsvaret
Representant fra Moss industri og næringsforening
Frivillige organisasjoner
NRK Østfold
Fylkesmannen i Oslo og Viken (observatør)

2. Kunne vi fått oversendt eksempler på utarbeidete ROS-analyser og
beredskapsplaner på enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå innenfor
kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet.

Det er besluttet at det skal kun være en beredskapsplan for hver av
kommunalområdene. Legger ved ROS-analyse og beredskapsplan
for kommunalområdet kultur, oppvekst og aktivitet.

3. Kunne vi fått oversendt eksempler på de handlingsplanene for forebyggende og
skadebegrensende tiltak som er utarbeidet på bakgrunn av ROS-analyser i
kommunalområdene.

Tiltaksplaner for kommunalområdene ligger vedlagt.

4. I hvilken grad skal ansatte på enhets-, virksomhets- og avdelingsnivå delta på
planlagte øvelser i 2022?

Oversendelse fra administrasjonen 11.03.2022
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Vedlegg B til kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet 
beredskapsplan 


Roller, ansvar og fullmakter for beredskapsgruppen 


 


1 INNLEDNING 


Hensikten med å etablere en beredskapsgruppe er å få en effektiv ledelse og koordinering av 
virksomhetens oppgaver og ressurser under en uønsket hendelse, av personer med opplæring og 
kompetanse. Beredskapsgruppen består av følgende medlemmer: 


 Direktør 
 Enhetsleder barnevern, bolig og integrering - BBI 
 Enhetsleder kultur aktivitet og mestring - KAM 
 Enhetsleder skole 
 Enhetsleder barnehage - BHG 
 Enhetsleder NAV 
 Loggfører koordinator kommunalområde/beredskapssekretær 


2 Fullmakter 


Økonomisk fullmakt for kommunalområde følger rangeringen i beredskapsgruppen under punkt 1, slik 
at det alltid er en person i kriselokalet som disponerer fullmakten og kan forplikte virksomheten.  


Operative fullmakter er gitt gjennom de forhåndsgodkjente tiltakskortene. Tiltakene kan iverksettes av 
den ansvarlige uten videre godkjenning. 


Forutsetningen for å disponere fullmaktene er at virksomheten har satt ned beredskapsgruppen. 


3 Forholdet mellom linjeledelse og kriseledelse 


Utgangspunktet er at de fleste hendelser løses innenfor det ordinære ledelsessystemet (i linjen). Selv 
når beredskapsgruppen er etablert, er det et mål at håndteringen raskest mulig tilbakeføres til den 
ordinære linjeledelsen. 
Når beredskapsgruppen er satt overtar denne gruppen for den ordinære linjeledelsen i KOA. 
Beredskapsgruppen rapporterer til enten i linjen som normalt eller til kommunens beredskapsledelse 
hvis den er etablert. 


4 Beredskapsgruppen 


Skal en få til en velfungerende beredskapsgruppe må alle være trygge i rollene sine og vite hvordan de 
skal samarbeide. Dette kan en oppnå ved å bygge opp kompetanse innen fagfeltet, avholde øvelser og 
ved å være bevisste på hvordan man håndterer reelle hendelser. 


4.1 Direktør 


Skal Direktør få tid til å konsentrere seg om de viktige beslutningene, må han/hun frigjøre seg fradetaljer 
ved å gi arbeidsoppgavene til beredskapsgruppen. De forhåndsgodkjente tiltakskortene spiller her en 
viktig rolle. Uansett ligger ansvaret hos direktør. 


  







 


4.2 Kommunikasjonskontakt 
Kommunikasjonskontakt  velges i beredskapsgruppen 
Kommunikasjonskontakt  har ansvar for kommunikasjon utad om det ikke løftes til overordnet nivå = 
kommunikasjonavdelingen.  
Det handler også om å innhente informasjon og holde god intern kommunikasjon i KOA 


4.3 Loggfører 
Loggfører har ansvar for loggføringen og samband inn og ut av beredskapsgruppen i CIM.  


4.4 Rådgivere 


Beredskapsgruppen kan knytte til seg rådgivere etter behov, både fra kommunen og eksterne aktører. 


5 Oppgaver 


Beredskapsgruppens oppgaver er å varsle, vurdere, iverksette, kontrollere og normalisere. 


 Varsle beredskapsgruppen, enheten og de berørte i hendelsen. 
 Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av KOA. 
 Iverksette nødvendige tiltak etter eventuelle tiltakskort. 
 Kontrollere de iverksatte tiltakene. 
 Normalisere situasjonen og gå tilbake til normal linjeledelse. 


Spesielle moment som beredskapsgruppen må være oppmerksom på. 


 Informasjon til media og om det bør avklares høyere opp i organisasjonen. 
 Informasjonsflyt og –rapportering til overordnet beredskapsledelse. 
 Risikovurdering av de tiltak som ønskes iverksatt. 
 Døgndrift og avløsningsrutiner må planlegges på et tidlig stadium.  


6 Hjelpemidler  


Tilgang til krisestøtteverktøyet DSB-CIM kan tildeles alle som er involvert i arbeidet med hendelsen. 


6.1 Planverk 


Alle i beredskapsgruppen må ha god innsikt i beredskapsplanen og tiltakskortene.  


6.2 Logg 


Loggfører sørger for dokumentasjon på og oversikt over alle tiltak, beslutninger, føringer, møter og 
annet som er knyttet til hendelsen. Loggen er en kronologisk oversikt over korrespondanse, tiltak og 
hendelser av betydning. Loggen er beredskapsgruppens primære hjelpemiddel for kontroll med 
hendelsen. Det er en fordel om loggføringen skjer i krisestøtteverktøyet DSB-CIM.  


6.3 Tavler og kart 


Tavler kan gjøre viktig informasjon lett tilgjengelig for beredskapsgruppen. 


Situasjonskart kan gi et oversiktlig bilde av hendelsen og gi et godt grunnlag for planlegging og for 
kontroll og ledelse av en pågående hendelse.  


7 Lokaler 


De avsatte lokalene for beredskapsgruppen bør være avskjermet og låsbare. 
 








Vedlegg A Varslings og ressursoversikt for kommunalområdet KOA 
 


1.0 Varsling 
Brukere, kontakter, ressurser, organisasjoner og avdelinger som er registrert er lett tilgjengelige for å 
legge til som mottagere i meldinger i CIM. Kontakter og brukere kan også legges til som mottakere i 
meldingsmaler som er klare til bruk i det en hendelse eller krisesituasjon oppstår. En melding kan 
inkludere svaralternativer som mottakere kan benytte for å gi respons på en melding 


Et varsel knyttet til en uønsket hendelse bør inneholde som følger: 


1. Hva har hendt 
2. Omfang av hendelsen 
3. Møt når 
4. Oppmøtested 
5. Annet 


Varsel sendes ut via meldingssystemet i CIM. Varsel kan enten sendes ut som en 
informasjonsmelding eller som en beredskapsmelding med krav om respons fra mottaker. 


 


2.0 Ressursoversikt 
Ressurser/kontaktpersoner ligger i CIM. Listen skal printes ut og være lett tilgjengelig for 
beredskapsgruppa. 


 
3.0 Distribusjonslister 
Det er mulig å lage distribusjonslister med brukere, kontakter, kontaktkategorier, organisasjoner og 
avdelinger og knyttet dette til forhåndsdefinerte meldinger i tiltakskort. 


Distribusjonslister ligger i CIM. 


 
4.0 Ajourhold 
Varslings (distribusjonslister) og ressursoversikten skal ajourholdes løpende og minimum årlig. 
Ansvarlig for ajourholdet er kommunalområdets loggførere/beredskapskontakter. 


 


5.0 Varslingskart 
Organisasjonskart neste side visser grafisk varslingsliste som ligger i CIM. Det er også oversikt over 
hvilke andre systemer som brukes ut mot ansatte i de ulik enhetene. 


 







 


KOA


Silje Hobbel


Enhet BBI


Hege Rytter Jacobsen


Barnevern


Boliger EMF


Boligsosial


Flykningetjenesten


Krisesenteret


VOKS


Enhet KAM


Helen Mollat


Samskaping


Aktivitetssentre


Forebyggende helse


Kultur og idrett


Enhet Skole


Grete Reitan


Komm.skole


Bytårnet skole Ekholt skole


Halmstad skole Hoppern skole


Jeløy skole Krapfoss skole


Larkollen skole Melløs skole


Nøkkelenad skole Ramberg skole


Refsnes skole Reier skole


Rygge U Vang skole


Verket skole Øreåsen skole


Åvangen skole


VGS + Private skoler


Buen


CIS


Steinerskolen


Torderød


Kirkeparken vgs


Malakoff vgs


Enhet BHG


Ellen Pedersen


Private barnehager


Andersrød bhg Bredsankroken bhg


Ekholt bhg Espiria Jeløy, 
Bellevue


Espiria Jeløy, Søly Fasanveien


Halmstad bhg Heimdalenga bhg


Kråka FUS bhg Melløsparken bhg


Refsnes bhg Sandbukta bhg


Sollieskogen bhg Sjøhagen bhg


Smedhusåsen bhg Steinerbhg


Støtvikenga bhg Sydskogen bhg


Tittin bhg Torderød bhg


Trollskogen 
naturbhg Tronvik gårdsbhg


Verket bhg


Kommunale 
barnehager


Gaupefaret Glassverket


Grindvold Luenbakken bhg


Ramberg bhg Reier bhg


Røysåsen bhg Skarmyra bhg


Skredderåsen bhg Sollieskogen bhg


Voldskoegen bhg Ørejordet bhg


Enhet NAV


Katarina Gullin


xx xx xx


Beredskapsgruppe 
m/ koordinator + 


loggfører
Ingjerd Jentofsen, 


Varsler ansatte 
via Teams 


Varsler 
ansatte i CIM 


Varsler brukere (og 
ansatte) i 


Transponder  + VFS 


System for varsler 
til ansatte og 


brukere 


Vaslinger fra CIM går til alle i denne listen. Videre varsling av ansatte, kan skje gjennom andre 
systemer. Varsling av brukere kan også være i andre systemer. Dette fremkommer av fargekoder 
– forklart til høyre i skjema. 


Vasler 
gjennom egne 


systemer – 
ikke oversikt 


pr i dag 


Vasler gjennom egne 
systemer – ikke oversikt pr i 


dag 


Legge opp til varsling i 
CIM – når integrasjon 


med AD er på plass 


Varsler brukere 
(og ansatte) i Min 


barnehage 








 


Beredskapsplan for Kommunalområde kultur, oppvekst og 
aktivitet (KOA) 


 


1 Innledning 


Henvisninger 


 Beredskapsplan for MK Overordnet beredskapsplan V1.1  
 ROS-analyse for kommunalområde kultur, oppvekst og mestring 


 


1.1 Generelt 


Kommunalområdets beredskapsplan er bygget opp for å være et praktisk og brukervennlig dokument 
for bruk under uønskede hendelser i virksomheten. Detaljer finnes i vedleggene. Denne planen 
inngår som en detaljplan i kommunalområdets beredskapsplan. 


Alle i kommunalområdet skal kjenne til innholdet i kommunalområdets beredskapsplan. De skal også 
vite hvor de kan finne denne og kommunalområdets beredskapsplaner. 


For lagring av original og kopier se kommunens overordnede beredskapsplan punkt 1.2. 


2 Oppdrag 


Kommunalområdets oppdrag innen samfunnssikkerhet og beredskap er gitt med bakgrunn i lov og 
forskrift og kommunalområdets beredskapsplan. Oppdragene er gitt for at kommunalområdet kultur, 
oppvekst og aktivitet skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser som rammer 
kommunalområdet, og for å sikre at kommunen overholder sine krav til et systematisk og helhetlig 
samfunnssikkerhetsarbeid. 


2.1 Beredskapsplan for kommunalområdet  


Kommunalområdet skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser på sitt nivå, og skal med 
utgangspunkt i en risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeide en beredskapsplan. Den skal være 
samordnet med andre relevante offentlige, private og ideelle aktørers beredskapsplaner. 


2.2 Oppdatering og revisjon 


Kommunalområdet beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum revideres 
en gang pr. år. Av planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for oppdatering av planen og når 
planen sist er oppdatert. 


2.3 Øvelser og opplæring 


Kommunalområdets beredskapsplan skal øves hvert år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra 
kommunalområdet ROS-analyse. Virksomheten skal øve sammen med andre relevante offentlige, 
private og ideelle aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig. 


Kommunalområdet skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i 
virksomhetens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. 







 


 


2.4 Evaluering etter øvelser og uønskede hendelser 


Kommunalområdet skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. Der 
evalueringen gir grunnlag for det, skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og 
sårbarhetsanalysen og beredskapsplanen. 


2.5 Dokumentasjon 


Kommunalområdet skal kunne dokumentere skriftlig at kravene er oppfylt. 


3 Gjennomføring 


3.1 Kommunalområdets direktørs intensjon 


3.1.1 Hensikt 


KOA skal ivareta sine ansatte, sine brukere, pårørende, befolkningens sikkerhet gjennom 
forebyggende arbeid og beredskap. Ved uønskede hendelser skal KOA iverksette de tiltak som er 
nødvendige for å beskytte de ansatte, sine brukere, pårørende, befolkningen og sørge for å 
opprettholde driften, med den hensikt å tilbakeføre virksomheten til en normalsituasjon. 


Beredskapsarbeid baseres på fire hovedprinsipp: 


Ansvarsprinsippet Den myndighet, enhet eller virksomhet som til daglig har ansvaret, har også 
ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for den utøvende 
tjeneste ved kriser og katastrofer. Ansvaret omfatter også å planlegge 
hvordan funksjoner innenfor eget ansvarsområde skal kunne opprettholdes 
og videreføres dersom det inntreffer en ekstraordinær hendelse. 


Likhetsprinsippet Den organisasjon man opererer med under kriser skal være mest mulig lik 
den organisasjon man har til daglig. 


Nærhetsprinsippet Kriser skal organisatorisk håndteres på et lavest mulig nivå. Den som har 
størst nærhet til krisen, vil vanligvis være den som har best forutsetninger for 
å forstå situasjonen og dermed er best egnet til å håndtere den. En krise 
innenfor kommunalområdets ansvarsområde er i utgangspunktet 
kommunalomerådets ansvar å håndtere. 


Samvirkeprinsippet Kommunalområdet har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig 
samvirke med relevante aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og 
krisehåndtering. 


3.1.2  


3.1.3 Mål 


 En praktisk og brukervennlig plan for kommunalområdet som gir klare ansvar, roller og 
fullmakter. 


 En kjent og øvet varslingsliste.  
 En oppdatert ressursoversikt over hvilke ressurser virksomheten selv har til rådighet og 


hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser.   
 En plan for krisekommunikasjon med egne ansatte, egne brukere, pårørende, befolkningen, 


media. 
 







 


3.1.4 Suksesskriterier  


 Beslutning om iverksettelse av beredskapsplanen og tilhørende tiltakskort skjer i tide. 
 Beredskapsplanen øves hvert år. 
 Oppdaterte varslingslister og ressursoversikter. 
 Forhåndsavtaler med relevante aktører om bistand under kriser. 


 


3.1.5 Sluttsituasjon 


En uønsket hendelse er håndtert uten videre fare for skade på personer, miljø eller materiell og 
situasjonen er tilbake til en normaltilstand. 
 


3.2 Iverksettelse av beredskapsplanen 


3.2.1 Organisering 


Beredskapsgruppen for kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet består av følgende personer – 
i prioritert rekkefølge 


- Direktør 
- Enhetsleder barnevern, bolig og integrering - BBI 
- Enhetsleder kultur aktivitet og mestring - KAM 
- Enhetsleder skole 
- Enhetsleder barnehage - BHG 
- Enhetsleder NAV 
- Loggfører koordinator kommunalområde/beredskapssekretær 


 
(NB: Kun stillingstitler tas med. Navn på personer skal kun stå i vedlegg A.) 


3.2.2 Ansvar og fullmakter 


Direktør eller dens stedfortreder har ansvar for og fullmakt til å iverksette kommunalområdets 
beredskapsplan, se vedlegg B – ansvar, roller og fullmakter for beredskapsgruppen. 
Beredskapsplanen bør iverksettes når det er fare for eller det oppstår en uønsket hendelse som ikke 
kan løses gjennom virksomhetens normale drift. 


3.2.3 Varsling 


Alle ansatte i kommunalområdet har ansvar for å varsle sin virksomhetsleder dersom det oppstår en 
uønsket hendelse eller symptomer på dette. Virksomhetsleder varsler videre i linjeorganisasjonen til 
sin enhetsleder eller direktør. Virksomhetsleder har ansvaret for å varsle egne ansatte etter behov. 
Varsling skjer etter varslingslister i vedlegg A. 


 







 


 


3.3 Tiltakskort 


Tiltakskortene i beredskapsplanen er scenariobasert på bakgrunn av kommunalomerådets ROS-
analyse. Tiltakskortene er ikke utfyllende, men skal være representative for de mest relevante 
scenarier som kan ramme virksomheten. Tiltakskortene er forhåndsklarerte, og kan iverksettes uten 
videre tillatelser på de nivå arbeidet ligger så snart beredskapsplanen er iverksatt. Tiltakskortene er 
beskrevet i vedlegg C. 


3.4 Opplæring 
Henvisning til overordnet opplæringsplan (Vedlegg G) 


3.5 Øvelser 


Kommunalomerådet skal gjennomføre årlige øvelser for å sikre at beredskapsplanen er funksjonell 
og kjent for alle. Øvelsene skal være scenariobasert på bakgrunn av kommunalomerådets ROS-
analyse. Se for øvrig vedlegg E - øvelser i kommunens overordnede beredskapsplan. 


3.6 Evaluering og revidering 


Det skal gjennomføres evaluering etter alle øvelser og uønskede hendelser som har involvert 
virksomheten. I tillegg kan eksterne øvelser og uønskede hendelser med stor overføringsverdi for 
virksomheten også evalueres og innarbeides i beredskapsplanen. Se vedlegg I – evaluering i 
kommunens overordnede beredskapsplan. Beredskapsplanen skal revideres minimum årlig, eller 
oftere hvis evaluering eller andre forhold tilsier det. 


 


3.7 Dokumentasjon 


Alt arbeid med ROS-analyse, beredskapsplan, øvelser, uønskede hendelser, evaluering, revidering, 
opplæring og annet beredskapsarbeid skal dokumenteres i krisestøtteverktøyet DSB-CIM. Se vedlegg 
J - bruk av krisestøtteverktøyet DSB-CIM i kommunens overordnede beredskapsplan. 







 


4 Administrasjon og økonomi 


4.1 Økonomi ved uønskede hendelser 


De personer i kommunalområdet som har økonomiske fullmakter er beskrevet i vedlegg B – roller, 
ansvar og fullmakter. 


Ved en uønsket hendelse hvor kommunens kriseledelse blir satt vil krisestaben opprette et eget 
prosjektnummer for hendelsen hvor alle kommunens utgifter skal føres. Dette gjelder også for 
virksomheten. 


4.2 Økonomi for beredskapsarbeidet og øvelser 


Kommunalområdet fører annet beredskapsarbeid, innkjøp, kurs og øvelser i sitt ordinære budsjett. 


5 Ledelse og kommunikasjon 


5.1 Lokasjon av virksomheten og dens ledelse 


5.1.1 Primært 


Primærlokalet for beredskapsgruppen er Møterom 2.etg, som ligger i Kirkegata 14 med adresse, 
1532 Moss.  


5.1.2 Sekundært 


Sekundærlokalet for beredskapsgruppen er dynamisk i lokalisert utifra hva slags hendelse hvor og vil 
bestemmes utifra den aktuelle situasjonen. Det vil bli satt opp en prioritert liste over sekundært 
lokale. 


5.2 Kommunikasjon 


Kommunalområdet primære kommunikasjonsmidler mobiltelefon. Hvis disse faller ut vil 
beredskapsgruppen sette opp personer med kjøretøy for å sikre kommunikasjon med 
kommunalområdet . Se vedlegg K – kommunikasjon i kommunens overordnede beredskapsplan. 


6 Vedlegg 


Vedlegg A - Varslingsliste (utskrift fra ressursmodulen i CIM) 
Vedlegg A2 – Varsling- resursliste – veiledning og oversikt KOA 
Vedlegg B - Ansvar, roller og fullmakter for beredskapsgruppen 
Vedlegg C - Tiltakskort 
 








Tiltaksplan KOA 
ID Hendelse Forslag til tiltak 


A1 Pandemi/epidemi  Evaluering av koronapandemien 
 Gjennomgå behovet for tiltakskort  
 Ressurstilgang og prioriteringer av ressurser 
 Samarbeidsavtaler med frivillighet/ideelle aktører 
 Oppdatere planer og øve på/gjennomgå hendelser 


B1 Skred, Flom, overvann og 
Ekstremvær 


- Reserveløsning strøm. Ved enheter/funksjoner som er kritisk 
avhengige strøm bør det vurderes nødstrømsaggregat (både i 
liten og stor skala). 


- Kartlegge tilgang til nødstrømsaggregat i kommunen (privat og 
offentlig). 


- Rutiner for testing og bruk av nødaggregat. 
- Drivstofflager knyttet til aktuelle nødstrømsaggregat. 
- Handlingsplan og tett samarbeid med strømleverandør.  
- Kartlegge alternative kommunikasjonsløsninger. Hvordan når vi 


nødetatene ved langvarig brudd. 
- Oversikt over basestasjoner for nødnett. 
- Plan for allokering av tjenester (alternative arbeidssteder og 


oppmøte steder for innbyggere).  
- Sikre tilgang på papirversjoner av beredskapsplaner. 
- Plan for matforsyninger til utvalgte enheter/avdelinger. 
- Samhandling med nabokommuner (settekontor).  
- Bevisstgjøring og øvelser knyttet til beredskap satt i system. 
- CIM: regelmessig øvelse i bruk av verktøyet. 
- Tilgang til midlertidig bolig. 


C1 Langvarig strømbrudd  - Ledere får tilgang til lokaler med strømaggregat 
- Tilpasset tiltakskort opp mot varighet av strømbruddet 
- Informasjonsflyt (hvem gjør hva når krisen oppstår) 
- Materiell tilgjengelig f.eks. et lager med lommelykter 
- Dialog og kartlegging av varighet med strømleverandør på 


overordnet nivå 


C2 Langvarig brudd i 
ekomtjenester (elektronisk 
kommunikasjon) 


- Reserveløsninger strøm for kritisk viktige funksjoner og roller 
- Reservelager drivstoff knyttet til ev. nødaggregat 
- Gode kriseløsninger for kommunikasjon til innbyggere  
- Gode backup-rutiner (tilgjengelighet og hvor mange) 
- Alternative leverandører til IT-infrastruktur (IKT- og telekomm.) 
- Prioriterte tele-abonnement for kriseledelse i hver enkelt 


enhet. 
- Kritisk viktige funksjoner bør vurderes tilgang til nødnettet (er 


det mulig?) 
- Øvelse og bevisstgjøring av ulike scenarioer og case i hver 


enkelt enhet. Dette bør settes i system. 


C3 Langvarig bortfall av 
drikkevann og avløp 


- Plan for å få på plass erstatningslokaler 
- Festivaltoaletter – avtaler md leverandør og kartlegge behov og 


muligheter (antall og plassering) 
- Plan for utkjøring av vann 
- Plan for kommunikasjon med foreldre/pårørende/brukere 


(Informasjonsflyt) 
- Lokale rutiner for å begrense bruk av vann i krise situasjoner 
- Innkjøp av materiell i tilfelle langvarig bortfall av vann 







C4 Langvarig forsyningssvikt - 
mat/medisiner/drivstoff 


 Vurdere lagringskapasitet og behov av tørrvarer og nødlager. 
 Plan for kommunikasjon 
 Strategi for å prioritere og rasjonere 
 Tiltakskort for forsyningssvikt 


D1 Stor brann i 
institusjon/virksomhet 


- Plan for erstatningslokaler, både for kortsiktig og langsiktige 
varighet  


- Konsekvensvurderinger av midlertidig plassering/beliggenhet 
for brukere.  Kartlegging av bl.a. behov for transport mv 


- Informasjon på flere språk, sikre tilgang på oversatt 
informasjon. Avtale med tolketjeneste. 


- Sikre at eksisterende tiltak er kjent og etterleves. 
(Evakueringsplaner og forebyggende tiltak) 


- Se til at byggene er i forskriftsmessig stand – MKE og leietaker 
(vårt ansvar, daglig drift, for eksempel klare rømningsveier mv.) 


- Samhandlingsrutiner mellom tjenesten og 
kommunikasjon/krisestab. 


- Sikre god informasjonsflyt 


E1 Sosial uro, mistillit 
Tilsiktede hendelser 


- Tettere tverrfaglig samarbeid mellom enhetene 
- Innbygger dialog  
- Bevisstgjøring og øvelse knyttet til ulike scenario og case. Bør 


gjøres regelmessig. 
- CIM- regelmessig testing av systemet. 
- Gode varsling- og alarmsystemer.  
- Hva er stille evakuering, og hvordan øve og gjøre dette kjent i 


enhetene 
- Hvordan håndtere «mistenkelig pakke». (NAV har tiltakskort på 


dette) 


 








Tiltaksplan HM 
ID Hendelse Forslag til tiltak 


A1 Pandemi/epidemi  Gjennomgang og evaluering av alle tiltakskort knyttet til 
Covid-pandemi for gjennomgang og generalisering til 
neste pandemi/epidemi. 


 Gjennomgang beredskapsledelse i helse og mestring – 
hvordan skal helse og mestring lede neste pandemi? 


 Relevant kunnskap inkluderes i opplæringsprogram for 
ansatte og ledere.  


 Innbyggeropplæring smittevern, hygiene og fakta knyttet 
til vaksinasjon. 


 Samarbeid med skole og barnehager om opplæring og 
forebygging hygienetiltak.  


 Informasjon til ansatte/ledere rundt 
vaksinasjonsprogram, revaksinering, sesongvaksinering 
og andre relevante vaksiner. (eks når skal folk 
revaksineres og hvorfor?). 


B1 Naturhendelser/ekstremsvær 
(skred, flom, overvann etc) 


 
 Plan for alternativ drift, driftssteder 
 Plan for omdisponering av personell og ressurser 
 Oppdaterte kontaktlister 
 Plan for tilgang mat, medisiner 
 Sikre alternativ framkommelighet og alternative 


transportmuligheter 
 Overordnede planer må være kjent for alle og samordnet 


med planer i Helse og mestring 


C1 Langvarig strømbrudd  
(6 timer - 3 døgn) 


 Mobile nødaggregater 
 Oppdaterte lister sårbare brukere 
 Oppdaterte kontaktlister ansatte 
 Ansatte i helse prioritert ved stenging av 


barnehage/skole 
 Reserveløsning i fht lager og mulighet for å fylle drivstoff 
 Papirlister/ beredskapsperm over journal, medisiner, 


eventuelt sted hvor det er tilgang/ strøm 
 Satellittelefon el lign for kommunikasjon, nødnett 
 Ordonanstjeneste 
 Beredskapsliste over hvem som ringes først, 


ressurspersoner 
 Plan for om og hvor sårbare brukere må flyttes, oversikt 


og plan over kapasitet og økning i kapasitet 


C2 Langvarig brudd i EKOM-tjenester 
(elektronisk kommunikasjon) 


- Oppdaterte lister sårbare brukere 
- Oppdaterte kontaktlister ansatte 
- Papirlister/ beredskapsperm over journal, medisiner, 


eventuelt sted hvor det er tilgang/ strøm. 
- Satellitt telefon el lign for kommunikasjon, nødnett 
- Ordonanstjeneste 
- Beredskapsliste og plan for hvor det er tilganger, pc etc. 
- Alternativ tilgangsordning/EKOM- løsninger ved 


institusjoner, baser hjemmetjeneste 







C3 Langvarig bortfall av 
vannforsyning/Avløp (6 timer - 3 
døgn) 


 Samarbeid med kommunalteknikk om oppdaterte 
kontaktlister/personer 


 Sårbare abonnenter må være registrert 
 Økt brannberedskap ved bortfall av vann 
 Leveranse av vann, vet hvor mye og hvordan distribuere 


videre 
 Ekstra varsling til helse og mestring ved smitte i 


drikkevann 
 Kommunalteknikk må koble seg på Helse og Mestring i 


sine ros-analyser 


C4 Langvarig forsyningssvikt - 
Legemidler/mat/drivstoff 


 Vurdere min-max lager legemidler og matvarer bør 
vurdere inkludere uønskede hendelser og vektes opp 
mot holdbarhet, samlet i en sentral oversikt.  


 Plan for å omdisponere plasser / evakuere 
pasienter/brukere for å ivareta livsnødvendige behov. 


 Fremskaffe oversikt over nødaggregat som inkluderer 
tidsperspektiv på hvor lenge aggregat holder. 


 Omfordelingsplan av tjenestebiler (strøm vs. fossilt 
drivstoff). 


 Alternativer for andre leverandører – har Helse og 
mestring felles strategi for dette? (Innkjøpsavdeling?) 


 Etablere alternative transportløsninger (både på jobb og 
for å få ansatte på jobb/hjem fra jobb). 


 Kommunikasjon til innbyggere. 
 Strategi for prioritering og rasjonering. 
 Kommunisere nasjonale råd for egenberedskap (alle skal 


kunne klare seg i 3 døgn) – obs apotekvarer utgis 
nødvendigvis ikke etter samme.  


 En rekvirerings-/låneplan kunne vært aktuelt spesielt 
med tanke på biler hvis det enten var tomt for strøm 
eller bensin. 


D1 Store ulykker (Stor hendelse i 
nærheten som gjør at vi må bistå – 
nabohjelp. Eller at vi må behandle 
folk på stedet. 


 Lister over personell som kan allokeres (inndelt i 
kompetanse og mulige roller i arbeid? Hvordan 
kontaktes disse osv.). 


 Avklare forventninger og planer med eks sykehusets 
beredskapsplaner og legevaktens beredskapsplan. 


 Øvelse som involverer alle aktører. 
 Psykososialt kriseteam – vurdere robusthet ved større 


hendelser knyttet til personell og samarbeid med 
nærliggende kommuner. 


 Helsepersonell som ønsker å være i beredskap ved kriser 
(som ikke er definert i kriseteam) gis tilbud om opplæring 
i planer og krisehåndtering. 


 Rutiner som sikrer Helse og mestring mulighet til å 
prioritere helsehjelp og allokere personell (ringelister 
mm) 


 Se over knyttet til informasjon, evakueringsplaner m.m. 
det som gjelder generelt  


 Etablere samarbeidsavtaler med nærliggende kommuner 
knyttet til bistand innen helse ved større 
ulykker/hendelser i de aktuelle kommuner 







E1 Store brann i 
institusjon/virksomhet 


 Øvelser i fht ulike evakueringssituasjoner 
 Planer for evakuering, hvor det er kapasitet, hvordan øke 


kapasitet, også for over lengre tid, hvilke andre har 
ressurser til å bistå 


 Plan for oppfølging av involverte/berørte parter, ansatte, 
brukere og pårørende (debrifing).  


 Plan for alternativ drift etter storbrann. 
 Plan/kartlegging for alternativ drift. Opprette dialog med 


MKE om muligheter om alternativ drift. Kartlegge tap av 
verdier pasienter/ kommune 


F1 Alvorlige tilsiktede hendelser  Etablere konkret plan for evakuering som inneholder 
kapasitet for bruk av egne lokaler og kompetanse 
(bemanning). (hva gjør vi hvis eks et sykehjem må 
evakueres? Har vi evt etablerte samarbeidsavtaler med 
andre kommuner/institusjoner?  


 Delta på øvelse med Helsefellesskapet, gjennomføre 
kommunale øvelser og øvelser i kommunalområde Helse 
og mestring. 


 Rutiner for å forebygge og tidlig oppdage. 
 Rutiner som sikrer Helse og mestring mulighet til å 


prioritere helsehjelp og allokere personell (ringelister 
mm) 


 Beslutte informasjonskanal som raskt gir informasjon til 
ansatte. 


 








Tiltaksplan PMT 
ID Hendelse Forslag til tiltak 


A1 Epidemi/pandemi  Evaluere og oppdatere eksisterende tiltak for å forberede 
til neste pandemi/epidemi- hendelse.  


 Tidlig identifisere kritisk personell for å ivareta 
leveringssikkerhet og kunne ha minst mulig 
driftsforstyrrelse. 


 Tidlig avklare personell og ressurser som kan 
omdisponeres til andre oppgaver  


 Tidlig lage planer for å ivareta ansatte og arbeidsmiljø i 
en pandemi 


B1 Spredning av alvorlig 
dyresykdom (zoonoser) 


- Bidra med informasjon til kommunens innbyggere ved en 
uønsket hendelse av en slik art for å informere om 
nødvendige tiltak 


- Bidra med lokal kunnskap til andre myndigheter som 
ivaretar hendelsen 


C1  Alvorlig plantesykdom - Oppfordre til samarbeid i regionen 
- Bedre interne rutiner for massehåndtering ved 


anleggsvirksomhet, for å forhindre spredning  
- Bidra til biomangfold ved nyplanting 
- Prioritere naturlig revegetering i naturen 
- Bidra til god informasjon til innbyggere og utbyggere for 


valg av vegetasjon 
- Bedre rutiner for kantslått ved kommunale veier 


D1 Skred - Kompetanseheving  
- Inspeksjonsordninger/Overvåkningsprogram 
- Grenseoppganger opp mot NVE, ansvar for kartlegging 
- Meldetjeneste for innbyggere og eksterne ved usikre 


grunnforhold 
- God oversikt over aktive og kommende gravearbeider 


innen kommunen og særlig i områder som er rasutsatt. 
- God kartlegging av risikoområder 
- Vurdere «godkjenning» av gravearbeider innen 


kommunen 


D2 Flom og overvann - Tverrfaglig samarbeid i kommunal sektor og oppfølging 
av utbyggingen 


- Planlegging ved bygging av VA, dimensjonering  
- Kunnskap om infrastrukturen og lokale forhold 
- Forberedt på miljøendringer 
- Overvannsproblemer må sees på i en større sammenheng 


i kommunen ved utbygging 


D3 Ekstremvær - Bedre beredskap i overvannshåndtering – kartlegging av 
flomveier 


- Begrense skade fra ekstremvær gjennom god 
planlegging. F.eks. infrastruktur, bebyggelse, vegetasjon 
og materialvalg 







- Etablere trygge flomveier 
- Ha gode vanningssystemer for matproduksjon 
- Kartlegge områder som er sårbare for erosjon, ta hensyn 


til sonene i disse områdene ved nybygging og fremme 
tiltak for å hindre videre erosjon 


- Innbyggervarsling ved ekstremvær 
Kommunikasjonsstrategi for hendelser 


E1 Langvarig strømbrudd - Tettere samarbeid med Liv og helse - Dialog med 
sykehuset og Helse og mestring slik at de er klar over sitt 
ansvar og klargjort for våre tiltak 


- Aktiv i nødvann samarbeidet 
- Øvelser i felt 
- Va lager for nødvannsutstyr 
- Va lager for materialer til anlegget 
- Avtaler med firma for hjelp i nødsituasjoner f. eks 


levering av vann 
- Varslingsplaner til berørte abonnenter spesielt til sårbare  
- Beredskapsplan for vann  
- Behov for drivstoff til aggregat og til biler for levering av 


vann– reservetank til Va 
- Det jobbes med å kartlegge og klargjøre 


trykkøningspumpene for aggregat 
- Reserve -vannløsning er ikke dekkende for hele 


kommunen. Behov for å styrke  
- Aggregat for pumpestasjoner er ikke dekkende for alle 


som leder til sårbare bekker, vann. Bare ett aggregat, 
kjøpe eller leie flere 


E2 Langvarig brudd i 
ekomtjenester 
(elektronisk 
kommunikasjon) 


- Oppdaterte papir utgaver av kart og lign må foreligge 
- Viktige pumpestasjoner og høydebasseng bør ha 


nødkommunikasjon 
- Manuell drift vil kreve flere ressurser og må hentes 


internt eller eksternt 


E3 Langvarig bortfall av 
vannforsyning 


- Aktiv deltagelse i nødvann samarbeidet  
- Øvelser i felt 
- Va vakt  
- Samarbeid med sykehus- helsebygg og Helse og mestring 
- Varsling 
- Oversikt over sårbare abonnenter 
- Pumpestasjoner klargjøres for henting av vann 
- Brannvann\sprinkelvann behov 
- God kjennskap til ledningsnettet  
- Ny beredskapsplan for drikkevannsystemet 
- Private brønner\borehull kartlegges  
- Kvikkleire soner vil kreve ekstra tiltak – kartlegging   


E4 Langvarig bortfall av avløp - Oversikt over pumpestasjoner som kan bruke aggregat og 
hvem som har buffer tanker og vet hvor lenge de kan ta 
unna 


- Kartlegge hvilke pumpestasjoner som skal prioriteres i 
henhold til forurensning  







- Vurder flere aggregat 
- Avtale om innleie av aggregat  
- Blokkere overløp for å lede vann til andre stasjoner 
- Melde til forbrukeren om å redusere vannforbruket 
- Oversikt over sårbare punkt. Miljørisikovurdering 


kommer 
- Pumpestasjoner må planlegges med buffertanker 
- Kapasitet på avløpsnettet 
- På slipp, olje, fett, fremmedvann og overvann 
- Brudd i kvikkleire området vil bli svært kritisk og må 


kartlegges 


E5 Langvarig brudd i sentrale 
transportårer 


- Avklaring med Statens Vegvesen/Fylkeskommunen som 
gjelder deres beredskap ved uønsket hendelse for 
kanalbrua 


E6 Langvarig forsyningssvikt - Prioritering av drivstoff til samfunnskritiske oppgaver 
- Etablering av prioriteringsrekkefølge på drivstoff i forkant 


av hendelse. Bør utarbeides en kommuneovergripende 
prioriteringsliste nå 


- Kartlegge beredskap for renovasjon ved drivstoffmangel 
(Movar). Renovasjon friområder: benytte elbiler 


F1 Stor skogbrann 
 


- Oversikt over utsatte områder/dårlig vannforsyning 
- Bedring av utsatte områder mtp. Vanntrykk 
- Tilrettelegging av sikre bålplasser i friluftsområdene 


F2 Stor brann i 
institusjon/virksomhet  
 


- Jevnlig brannøvelse 


G1 Akutt forurensning 
 


- Beredskapscontainer(med utstyr for å kunne håndtere 
akutt forurensning) 


H1 Alvorlige tilsiktede 
handlinger 


- Del dette tiltakskortet i minst to  
- Økt områdsikring og vakthold  
- Informasjon om varslingskanaler 
- Utvikling av kriseteamet 
- Søkelys på intern krisekommunikasjon og tett dialog med 


nødetater 
- Intern opplæring av mellomledere i krisehåndtering 


 







Kommunedirektørens ledergruppe har bestemt at
beredskapsgruppene i kommunalområdene skal involveres i øvelse
som planlegges til høsten.

5. Ingen oppfølgingsspørsmål

6. Ingen oppfølgingsspørsmål

7. Jeg ser at evalueringen ble vedtatt i kommunestyret 14.12.2021 – Hvor langt har
dere kommet med å følge opp dette vedtaket? Og når regner dere med at
evalueringen skal være ferdigstilt?

Moss kommune har utarbeidet et konkurransegrunnlag med mål om å
inngå en kontrakt med en leverandør om en evaluering av Moss
kommunes håndtering av Covid-19. Mulige leverandører er forespurt
med mål om kontraktsinngåelse i uke 15. Oppstart av
evalueringsarbeidet skal skje i 2. kvartal 2022 og ferdigstillelse av
evalueringsrapport juni 2022. 

Med vennlig hilsen

Are Hammervold Solvang
Direktør organisasjon

+47 908 22 233
Are.Hammervold.Solvang@moss.kommune.no

Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss

Organisasjonsnr. 920817521
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Fra: Are Hammervold Solvang
Til: Eriksen Bjørnar Bakker
Kopi: Henning Kubberød
Emne: Oppfølgingsspørsmål til oppfølgingsrapport "Samfunnssikkerhet og beredskap" i Moss kommune
Dato: mandag 9. mai 2022 10:23:22
Vedlegg: image002.png

image003.png
Beredskapsplan for Helse og Mestring (HoM).pdf
Beredskapsplan for Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet (KOA) (1).pdf
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ROS_KOA.pdf
ROS_PMT.pdf
Tiltakskort HoM.pdf
Tiltakskort KOA.pdf
Tiltakskort PMT.pdf
Vedlegg A Varslings og ressursoversikt for kommunalområdet HoM (1).pdf
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Vedlegg D_ Brodokument opp mot Movar IKS, vann og avløp_ PMT.pdf

Hei.

Svar fra Moss kommune er markert i gul farge.

Anbefaling 2: Kommunen skal benytte overordnet ROS-analyse for å utarbeide og
oppdatere ROS-analyser og beredskapsplaner på enhets-, virksomhets- og
avdelingsnivå.

Dette er foreløpig besvarelse fra administrasjonen:

Ifølge administrasjonens redegjørelse av 04.03.2022 fremkommer det at kommunen
gjennom en omfattende prosess i alle kommunalområdene i 2021 blitt utarbeidet egne
ROS-analyser, beredskapsplaner og tiltakskort på alle kommunalområdene. Av
besvarelse på oppfølgings e-post (av 11.03.2022) fremkommer det at kommunen har
besluttet at det kun skal være en beredskapsplan for hver av kommunalområdene.
ROS-analyse og beredskapsplan for kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet er
oversendt revisjonen som et eksempel på hvordan dette arbeidet har blitt utført.  

Mine oppfølgingsspørsmål er:

1. Vi har fått oversendt kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet sin
beredskapsplan med vedlegg A og B. Kunne vi fått oversendt ROS-analyser og
beredskapsplaner med samtlige vedlegg for alle kommunens 3
kommunalområder?

a. Alle dokumentene ligger vedlagt.
2. Sånn jeg forstår besvarelsen over så finnes det ikke beredskapsplaner på enhets-,

virksomhets- og avdelingsnivå. Jeg forstår det riktig? Hva er tanken bak
beslutningen at det ikke skal være beredskapsplaner under
kommunalområdenivå?

a. Utgangspunktet er at de fleste hendelser løses i linjeorganisasjonen med fokus
på den operative beredskapen gjennom tiltakskort.  Beredskapsgruppa for hvert
kommunalområde har samme organisering som ved normal drift
(Likhetsprinsippet med unntak av loggførere og eventuelle fagressurser) og
representerer hele kommunalområdet med det overordnede ansvaret.

Oversendelse fra administrasjonen 09.05.2022
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 Beredskapsplan for Helse og mestring 


1 Innledning 


Henvisninger 


 ROS-analyse for Helse og Mestring 
 


1.1 Generelt 


Kommunalområdets beredskapsplan er bygget opp for å være et praktisk og brukervennlig dokument 
for bruk under uønskede hendelser i kommunalområdet. Detaljer finnes i vedleggene. Denne planen 
inngår som en detaljplan i kommunalområdets beredskapsplan. 


Alle i kommunalområdet skal kjenne til innholdet i kommunalområdets beredskapsplan. De skal også 
vite hvor de kan finne denne og kommunalområdets beredskapsplaner. 


For lagring av original og kopier se kommunens overordnede beredskapsplan punkt 1.2. 


2 Oppdrag 


Kommunalområdets oppdrag innen samfunnssikkerhet og beredskap er gitt med bakgrunn i lov og 
forskrift og kommunalområdets beredskapsplan. Oppdragene er gitt for at Helse og mestring skal 
være forberedt på å håndtere uønskede hendelser som rammer Helse og mestring, og for å sikre at 
kommunen overholder sine krav til et systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid. 


2.1 Beredskapsplan for kommunalområdet 


Kommunalområdet skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser på sitt nivå, og skal med 
utgangspunkt i en risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeide en beredskapsplan. Den skal være 
samordnet med andre relevante offentlige, private og ideelle aktørers beredskapsplaner. 


2.2 Oppdatering og revisjon 


Kommunalområdets beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum 
revideres en gang pr. år. Av planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for oppdatering av planen 
og når planen sist er oppdatert. 


2.3 Øvelser og opplæring 


Kommunalområdets beredskapsplan skal øves hvert år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra 
kommunalområdets ROS-analyse. Kommunalområdet skal øve sammen med andre relevante 
offentlige, private og ideelle aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig. 


Kommunalområdet skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i 
kommunalområdets krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. 


2.4 Evaluering etter øvelser og uønskede hendelser 


Kommunalområdet skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. Der 
evalueringen gir grunnlag for det, skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og 
sårbarhetsanalysen og beredskapsplanen. 







 


2.5 Dokumentasjon 


Kommunalområdet skal kunne dokumentere skriftlig at kravene er oppfylt. 


3 Gjennomføring 


Beredskapsarbeid baseres på fire hovedprinsipp: 


Ansvarsprinsippet Den virksomhet som til daglig har ansvaret, har også ansvaret for nødvendige 
beredskapsforberedelser og for den utøvende tjeneste ved kriser og 
katastrofer. Ansvaret omfatter også å planlegge hvordan funksjoner innenfor 
eget ansvarsområde skal kunne opprettholdes og videreføres dersom det 
inntreffer en ekstraordinær hendelse. 


Likhetsprinsippet Den organisasjon man opererer med under kriser skal være mest mulig lik 
den organisasjon man har til daglig. 


Nærhetsprinsippet Kriser skal organisatorisk håndteres på et lavest mulig nivå. Den som har 
størst nærhet til krisen, vil vanligvis være den som har best forutsetninger for 
å forstå situasjonen og dermed er best egnet til å håndtere den. En krise 
innenfor en virksomhets ansvarsområde er i utgangspunktet 
kommunalområdets ansvar å håndtere. 


Samvirkeprinsippet Kommunalområdet har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig 
samvirke med relevante aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og 
krisehåndtering. 


3.1 Direktør for Helse og mestrings intensjon 


3.1.1 Hensikt 


Kommunalområdet skal ivareta brukere, pårørende, ansatte og befolkningens sikkerhet gjennom 
forebyggende arbeid og beredskap. Ved uønskede hendelser skal kommunalområdet iverksette de 
tiltak som er nødvendige for å beskytte brukere, pårørende, og ansatte, og sørge for å opprettholde 
driften, med den hensikt å tilbakeføre kommunalområdet til en normalsituasjon. 


3.1.2 Mål 


 En praktisk og brukervennlig plan for kommunalområdet som gir klare ansvar, roller og 
fullmakter. 


 En kjent og øvet varslingsliste.  
 En oppdatert ressursoversikt over hvilke ressurser kommunalområdet selv har til rådighet og 


hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser.   
 En plan for krisekommunikasjon med brukere, pårørende, ansatte, befolkningen og media. 


 


3.1.3 Suksesskriterier  


 Beslutning om iverksettelse av beredskapsplanen og tilhørende tiltakskort skjer i tide. 
 Beredskapsplanen øves hvert år. 
 Oppdaterte varslingslister og ressursoversikter. 
 Forhåndsavtaler med relevante aktører om bistand under kriser. 


 


3.1.4 Sluttsituasjon 







 


En uønsket hendelse er håndtert uten videre fare for skade på personer, miljø eller materiell og 
situasjonen er tilbake til en normaltilstand. 
 


3.2 Iverksettelse av beredskapsplanen 


3.2.1 Organisering 


Beredskapsgruppen ved Helse og mestring består av følgende personer 
- Direktør /stedfortreder 
- Enhetsleder samhandling 
- Enhetsleder sykehjem og omsorgsboliger 
- Enhetsleder hjemmetjenester 
- Enhetsleder Helsehus 
- Loggfører 
- Relevante fagområder/ressurser suppleres ved behov 


(NB: Navn på personer skal kun stå i vedlegg A.) 


3.2.2 Ansvar og fullmakter 


Direktør eller dens stedfortreder har ansvar for og fullmakt til å iverksette kommunalområdets 
beredskapsplan, se vedlegg B – ansvar, roller og fullmakter for beredskapsgruppen. 
Beredskapsplanen bør iverksettes når det er fare for eller det oppstår en uønsket hendelse som ikke 
kan løses gjennom kommunalområdets normale drift. 


3.2.3 Varsling 


Alle ansatte i kommunalområdet har ansvar for å varsle sin direktør dersom det oppstår en uønsket 
hendelse eller symptomer på dette. Direktør varsler videre i linjeorganisasjonen til 
kommunedirektør. Direktør har ansvaret for å varsle egne ansatte etter behov. Varsling skjer etter 
varslingslister i vedlegg A. 


 
 







 


3.3 Tiltakskort 


3.4  


Tiltakskortene i beredskapsplanen er scenariobasert på bakgrunn av kommunalområdets ROS-
analyse. Tiltakskortene er ikke utfyllende, men skal være representative for de mest relevante 
scenarier som kan ramme kommunalområdet. Tiltakskortene er forhåndsklarerte, og kan iverksettes 
uten videre tillatelser på de nivå arbeidet ligger så snart beredskapsplanen er iverksatt. 
Tiltakskortene er beskrevet i vedlegg C.   


3.5 Øvelser 


Kommunalområdet skal gjennomføre årlige øvelser for å sikre at beredskapsplanen er funksjonell og 
kjent for alle. Se vedlegg H - øvelser i kommunens overordnede beredskapsplan. 


3.6 Evaluering og revidering 


Det skal gjennomføres evaluering etter alle øvelser og uønskede hendelser som har involvert 
kommunalområdet. I tillegg kan eksterne øvelser og uønskede hendelser med stor overføringsverdi 
for kommunalområdet også evalueres og innarbeides i beredskapsplanen. Se vedlegg I – evaluering i 
kommunens overordnede beredskapsplan. Beredskapsplanen skal revideres minimum årlig, eller 
oftere hvis evaluering eller andre forhold tilsier det. 


 


3.7 Dokumentasjon 


Alt arbeid med ROS-analyse, beredskapsplan, øvelser, uønskede hendelser, evaluering, revidering, 
opplæring og annet beredskapsarbeid skal dokumenteres i krisestøtteverktøyet DSB-CIM. Se vedlegg 
J - bruk av krisestøtteverktøyet DSB-CIM i kommunens overordnede beredskapsplan. 


4 Administrasjon og økonomi 


4.1 Økonomi ved uønskede hendelser 


De personer i kommunalområdet som har økonomiske fullmakter er beskrevet i vedlegg B – roller, 
ansvar og fullmakter. Fullmakter er beskrevet i delegasjonsreglement. 


Ved en uønsket hendelse hvor kommunens kriseledelse blir satt vil krisestaben opprette et eget 
prosjektnummer for hendelsen hvor alle kommunens utgifter skal føres. Dette gjelder også for 
kommunalområdet. 


4.2 Økonomi for beredskapsarbeidet og øvelser 


Kommunalområdet fører annet beredskapsarbeid, innkjøp, kurs og øvelser i sitt ordinære budsjett. 


5 Ledelse og kommunikasjon 


5.1 Lokasjon av kommunalområdet og dens ledelse 


5.1.1 Primært 


Primærlokalet for beredskapsgruppen er Rygge rådhus møterom 1. som ligger i første etasje Rygge 
rådhus med adresse Larkollen 9, 1570 Dilling.  


5.1.2 Sekundært 







 


Sekundærlokalet for beredskapsgruppen er Skoggata aktivitetsrom som ligger i første etasje.  Moss. 


5.2 Kommunikasjon 


Kommunalområdets primære kommunikasjonsmidler - mobiltelefoner og IP telefoner. Hvis disse 
faller ut vil beredskapsgruppen (må presiseres hvem?) sette opp personer med kjøretøy for å sikre 
kommunikasjon med enhetene i Helse og mestring. Se vedlegg K – kommunikasjon i kommunens 
overordnede beredskapsplan. 


6 Vedlegg 


Vedlegg A - Varslingsliste (utskrift fra ressursmodulen i CIM) (ikke mal på dette) 
Vedlegg B - Ansvar, roller og fullmakter for beredskapsgruppen 
Vedlegg C - Tiltakskort 
Vedlegg D - Brodokument opp mot andre aktører 
 








 


Beredskapsplan for Kommunalområde kultur, oppvekst og 
aktivitet (KOA) 


 


1 Innledning 


Henvisninger 


 Beredskapsplan for MK Overordnet beredskapsplan V1.1  
 ROS-analyse for kommunalområde kultur, oppvekst og mestring 


 


1.1 Generelt 


Kommunalområdets beredskapsplan er bygget opp for å være et praktisk og brukervennlig dokument 
for bruk under uønskede hendelser i virksomheten. Detaljer finnes i vedleggene. Denne planen 
inngår som en detaljplan i kommunalområdets beredskapsplan. 


Alle i kommunalområdet skal kjenne til innholdet i kommunalområdets beredskapsplan. De skal også 
vite hvor de kan finne denne og kommunalområdets beredskapsplaner. 


For lagring av original og kopier se kommunens overordnede beredskapsplan punkt 1.2. 


2 Oppdrag 


Kommunalområdets oppdrag innen samfunnssikkerhet og beredskap er gitt med bakgrunn i lov og 
forskrift og kommunalområdets beredskapsplan. Oppdragene er gitt for at kommunalområdet kultur, 
oppvekst og aktivitet skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser som rammer 
kommunalområdet, og for å sikre at kommunen overholder sine krav til et systematisk og helhetlig 
samfunnssikkerhetsarbeid. 


2.1 Beredskapsplan for kommunalområdet  


Kommunalområdet skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser på sitt nivå, og skal med 
utgangspunkt i en risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeide en beredskapsplan. Den skal være 
samordnet med andre relevante offentlige, private og ideelle aktørers beredskapsplaner. 


2.2 Oppdatering og revisjon 


Kommunalområdet beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum revideres 
en gang pr. år. Av planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for oppdatering av planen og når 
planen sist er oppdatert. 


2.3 Øvelser og opplæring 


Kommunalområdets beredskapsplan skal øves hvert år. Scenarioene for øvelsene bør hentes fra 
kommunalområdet ROS-analyse. Virksomheten skal øve sammen med andre relevante offentlige, 
private og ideelle aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig. 


Kommunalområdet skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i 
virksomhetens krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. 







 


 


2.4 Evaluering etter øvelser og uønskede hendelser 


Kommunalområdet skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. Der 
evalueringen gir grunnlag for det, skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og 
sårbarhetsanalysen og beredskapsplanen. 


2.5 Dokumentasjon 


Kommunalområdet skal kunne dokumentere skriftlig at kravene er oppfylt. 


3 Gjennomføring 


3.1 Kommunalområdets direktørs intensjon 


3.1.1 Hensikt 


KOA skal ivareta sine ansatte, sine brukere, pårørende, befolkningens sikkerhet gjennom 
forebyggende arbeid og beredskap. Ved uønskede hendelser skal KOA iverksette de tiltak som er 
nødvendige for å beskytte de ansatte, sine brukere, pårørende, befolkningen og sørge for å 
opprettholde driften, med den hensikt å tilbakeføre virksomheten til en normalsituasjon. 


Beredskapsarbeid baseres på fire hovedprinsipp: 


Ansvarsprinsippet Den myndighet, enhet eller virksomhet som til daglig har ansvaret, har også 
ansvaret for nødvendige beredskapsforberedelser og for den utøvende 
tjeneste ved kriser og katastrofer. Ansvaret omfatter også å planlegge 
hvordan funksjoner innenfor eget ansvarsområde skal kunne opprettholdes 
og videreføres dersom det inntreffer en ekstraordinær hendelse. 


Likhetsprinsippet Den organisasjon man opererer med under kriser skal være mest mulig lik 
den organisasjon man har til daglig. 


Nærhetsprinsippet Kriser skal organisatorisk håndteres på et lavest mulig nivå. Den som har 
størst nærhet til krisen, vil vanligvis være den som har best forutsetninger for 
å forstå situasjonen og dermed er best egnet til å håndtere den. En krise 
innenfor kommunalområdets ansvarsområde er i utgangspunktet 
kommunalomerådets ansvar å håndtere. 


Samvirkeprinsippet Kommunalområdet har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig 
samvirke med relevante aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og 
krisehåndtering. 


3.1.2  


3.1.3 Mål 


 En praktisk og brukervennlig plan for kommunalområdet som gir klare ansvar, roller og 
fullmakter. 


 En kjent og øvet varslingsliste.  
 En oppdatert ressursoversikt over hvilke ressurser virksomheten selv har til rådighet og 


hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser.   
 En plan for krisekommunikasjon med egne ansatte, egne brukere, pårørende, befolkningen, 


media. 
 







 


3.1.4 Suksesskriterier  


 Beslutning om iverksettelse av beredskapsplanen og tilhørende tiltakskort skjer i tide. 
 Beredskapsplanen øves hvert år. 
 Oppdaterte varslingslister og ressursoversikter. 
 Forhåndsavtaler med relevante aktører om bistand under kriser. 


 


3.1.5 Sluttsituasjon 


En uønsket hendelse er håndtert uten videre fare for skade på personer, miljø eller materiell og 
situasjonen er tilbake til en normaltilstand. 
 


3.2 Iverksettelse av beredskapsplanen 


3.2.1 Organisering 


Beredskapsgruppen for kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet består av følgende personer – 
i prioritert rekkefølge 


- Direktør 
- Enhetsleder barnevern, bolig og integrering - BBI 
- Enhetsleder kultur aktivitet og mestring - KAM 
- Enhetsleder skole 
- Enhetsleder barnehage - BHG 
- Enhetsleder NAV 
- Loggfører koordinator kommunalområde/beredskapssekretær 


 
(NB: Kun stillingstitler tas med. Navn på personer skal kun stå i vedlegg A.) 


3.2.2 Ansvar og fullmakter 


Direktør eller dens stedfortreder har ansvar for og fullmakt til å iverksette kommunalområdets 
beredskapsplan, se vedlegg B – ansvar, roller og fullmakter for beredskapsgruppen. 
Beredskapsplanen bør iverksettes når det er fare for eller det oppstår en uønsket hendelse som ikke 
kan løses gjennom virksomhetens normale drift. 


3.2.3 Varsling 


Alle ansatte i kommunalområdet har ansvar for å varsle sin virksomhetsleder dersom det oppstår en 
uønsket hendelse eller symptomer på dette. Virksomhetsleder varsler videre i linjeorganisasjonen til 
sin enhetsleder eller direktør. Virksomhetsleder har ansvaret for å varsle egne ansatte etter behov. 
Varsling skjer etter varslingslister i vedlegg A. 


 







 


 


3.3 Tiltakskort 


Tiltakskortene i beredskapsplanen er scenariobasert på bakgrunn av kommunalomerådets ROS-
analyse. Tiltakskortene er ikke utfyllende, men skal være representative for de mest relevante 
scenarier som kan ramme virksomheten. Tiltakskortene er forhåndsklarerte, og kan iverksettes uten 
videre tillatelser på de nivå arbeidet ligger så snart beredskapsplanen er iverksatt. Tiltakskortene er 
beskrevet i vedlegg C. 


3.4 Opplæring 
Henvisning til overordnet opplæringsplan (Vedlegg G) 


3.5 Øvelser 


Kommunalomerådet skal gjennomføre årlige øvelser for å sikre at beredskapsplanen er funksjonell 
og kjent for alle. Øvelsene skal være scenariobasert på bakgrunn av kommunalomerådets ROS-
analyse. Se for øvrig vedlegg E - øvelser i kommunens overordnede beredskapsplan. 


3.6 Evaluering og revidering 


Det skal gjennomføres evaluering etter alle øvelser og uønskede hendelser som har involvert 
virksomheten. I tillegg kan eksterne øvelser og uønskede hendelser med stor overføringsverdi for 
virksomheten også evalueres og innarbeides i beredskapsplanen. Se vedlegg I – evaluering i 
kommunens overordnede beredskapsplan. Beredskapsplanen skal revideres minimum årlig, eller 
oftere hvis evaluering eller andre forhold tilsier det. 


 


3.7 Dokumentasjon 


Alt arbeid med ROS-analyse, beredskapsplan, øvelser, uønskede hendelser, evaluering, revidering, 
opplæring og annet beredskapsarbeid skal dokumenteres i krisestøtteverktøyet DSB-CIM. Se vedlegg 
J - bruk av krisestøtteverktøyet DSB-CIM i kommunens overordnede beredskapsplan. 







 


4 Administrasjon og økonomi 


4.1 Økonomi ved uønskede hendelser 


De personer i kommunalområdet som har økonomiske fullmakter er beskrevet i vedlegg B – roller, 
ansvar og fullmakter. 


Ved en uønsket hendelse hvor kommunens kriseledelse blir satt vil krisestaben opprette et eget 
prosjektnummer for hendelsen hvor alle kommunens utgifter skal føres. Dette gjelder også for 
virksomheten. 


4.2 Økonomi for beredskapsarbeidet og øvelser 


Kommunalområdet fører annet beredskapsarbeid, innkjøp, kurs og øvelser i sitt ordinære budsjett. 


5 Ledelse og kommunikasjon 


5.1 Lokasjon av virksomheten og dens ledelse 


5.1.1 Primært 


Primærlokalet for beredskapsgruppen er Møterom 2.etg, som ligger i Kirkegata 14 med adresse, 
1532 Moss.  


5.1.2 Sekundært 


Sekundærlokalet for beredskapsgruppen er dynamisk i lokalisert utifra hva slags hendelse hvor og vil 
bestemmes utifra den aktuelle situasjonen. Det vil bli satt opp en prioritert liste over sekundært 
lokale. 


5.2 Kommunikasjon 


Kommunalområdet primære kommunikasjonsmidler mobiltelefon. Hvis disse faller ut vil 
beredskapsgruppen sette opp personer med kjøretøy for å sikre kommunikasjon med 
kommunalområdet . Se vedlegg K – kommunikasjon i kommunens overordnede beredskapsplan. 


6 Vedlegg 


Vedlegg A - Varslingsliste (utskrift fra ressursmodulen i CIM) 
Vedlegg A2 – Varsling- resursliste – veiledning og oversikt KOA 
Vedlegg B - Ansvar, roller og fullmakter for beredskapsgruppen 
Vedlegg C - Tiltakskort 
 








Beredskapsplan for Plan, miljø og teknikk 


 


1 Innledning 


Henvisninger 


 Overordnet beredskapsplan for Moss kommune 
 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Moss kommune 


 


1.1 Generelt 


Kommunalområdets beredskapsplan er bygget opp for å være et praktisk og brukervennlig dokument 
for bruk under uønskede hendelser i virksomheten. Detaljer finnes i vedleggene. Denne planen 
inngår som en detaljplan i kommunalområdets beredskapsplan. 


Alle i Plan, miljø og teknikk skal kjenne til innholdet i kommunalområdets beredskapsplan. De skal 
også vite hvor de kan finne enhetenes beredskapsplaner og Moss kommunes overordnede 
beredskapsplan. 


For lagring av original og kopier se kommunens overordnede beredskapsplan punkt 3.7. 


2 Oppdrag 


Kommunalområdets oppdrag innen samfunnssikkerhet og beredskap er gitt med bakgrunn i lov og 
forskrift og Moss kommunes overordnede beredskapsplan. Oppdragene er gitt for at 
kommunalområde Plan, miljø og teknikk skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser som 
rammer innenfor kommunalområdets ansvar, og for å sikre at kommunen overholder sine krav til et 
systematisk og helhetlig samfunnssikkerhetsarbeid. 


2.1 Beredskapsplan for kommunalområdet 


Kommunalområde Plan, miljø og teknikk skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser på 
sitt nivå, og skal med utgangspunkt i en risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeide en beredskapsplan. 
Den skal være samordnet med andre relevante offentlige, private og ideelle aktørers 
beredskapsplaner. 


2.2 Oppdatering og revisjon 


Kommunalområdets beredskapsplan skal til enhver tid være oppdatert, og som et minimum 
revideres en gang pr. år. Av planen skal det fremgå hvem som har ansvaret for oppdatering av planen 
og når planen sist er oppdatert. 


2.3 Øvelser og opplæring 


Kommunalområdets beredskapsplan skal øves hvert år. Scenariene for øvelsene bør hentes fra 
kommunalområdets ROS-analyse. Det skal øves sammen med andre relevante offentlige, private og 
ideelle aktører der valgt scenario og øvingsform gjør dette hensiktsmessig. 


Kommunalområdet skal ha et system for opplæring som sikrer at alle som er tiltenkt en rolle i 
krisehåndtering har tilstrekkelige kvalifikasjoner. 


 







 


2.4 Evaluering etter øvelser og uønskede hendelser 


Kommunalområdet skal etter øvelser og uønskede hendelser evaluere krisehåndteringen. Der 
evalueringen gir grunnlag for det, skal det foretas nødvendige endringer i risiko- og 
sårbarhetsanalysen og beredskapsplanen. 


2.5 Dokumentasjon 


Kommunalområdet skal kunne dokumentere skriftlig at kravene er oppfylt. 


3 Gjennomføring 


Beredskapsarbeid baseres på fire hovedprinsipp: 


Ansvarsprinsippet Den avdeling/virksomhet/enhet som til daglig har ansvaret, har også ansvaret 
for nødvendige beredskapsforberedelser og for den utøvende tjeneste ved 
kriser og katastrofer. Ansvaret omfatter også å planlegge hvordan funksjoner 
innenfor eget ansvarsområde skal kunne opprettholdes og videreføres 
dersom det inntreffer en ekstraordinær hendelse. 


Likhetsprinsippet Den organisasjon man opererer med under kriser skal være mest mulig lik 
den organisasjon man har til daglig. 


Nærhetsprinsippet Kriser skal organisatorisk håndteres på et lavest mulig nivå. Den som har 
størst nærhet til krisen, vil vanligvis være den som har best forutsetninger for 
å forstå situasjonen og dermed er best egnet til å håndtere den. En krise 
innenfor en virksomhets ansvarsområde er i utgangspunktet virksomhetens 
ansvar å håndtere. 


Samvirkeprinsippet Virksomheten har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med 
relevante aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering. 


Direktørs intensjon 


3.1.1 Hensikt 


«Kommunalområde Plan, miljø og teknikk skal ivareta våre ansattes og befolkningens sikkerhet 
gjennom forebyggende arbeid og beredskap. Ved uønskede hendelser skal det på kommunalområdet 
iverksettes de tiltak som er nødvendige for å beskytte ansatte og innbygger og sørge for å 
opprettholde driften, med den hensikt å tilbakeføre virksomheten til en normalsituasjon.» 


3.1.2 Mål 


 En praktisk og brukervennlig plan for kommunalområdet som gir klare ansvar, roller og 
fullmakter. 


 En kjent og øvet varslingsliste.  
 En oppdatert ressursoversikt over hvilke ressurser kommunalområdet selv har til rådighet og 


hvilke ressurser som er tilgjengelige hos andre aktører ved uønskede hendelser.   
 En plan for krisekommunikasjon med egne ansatte, befolkningen og media. 


 


3.1.3 Suksesskriterier  


 Beslutning om iverksettelse av beredskapsplanen er fattet og tilhørende tiltakskort er 
utarbeidet . 


 Beredskapsplanen øves hvert år. 







 


 Oppdaterte varslingslister og ressursoversikter er utarbeidet. 
 Forhåndsavtaler med relevante aktører om bistand under kriser er etablert. 


 


3.1.4 Sluttsituasjon 


En uønsket hendelse er håndtert uten videre fare for skade på personer, miljø eller materiell og 
situasjonen er tilbake til en normaltilstand. 
 


3.2 Iverksettelse av beredskapsplanen 


3.2.1 Organisering 


Beredskapsgruppen ved kommunalområdet Plan, miljø og teknikk består av følgende personer 
- Direktør/stedfortredende Direktør 
- Direktørens ledergruppe (alle enhetsledere) 
- Loggfører 
- Suppleres med nødvendig fagområde etter type hendelse 


Navn på personer som inngår i beredskapsgruppen går frem av vedlegg A. 


3.2.2 Ansvar og fullmakter 


Direktør eller dens stedfortreder har ansvar for og fullmakt til å iverksette virksomhetens 
beredskapsplan, se vedlegg B – ansvar, roller og fullmakter for beredskapsgruppen. 
Beredskapsplanen bør iverksettes når det er fare for eller det oppstår en uønsket hendelse som ikke 
kan løses gjennom kommunalområdets normale drift. 


3.2.3 Varsling 


Alle ansatte på kommunalområde Plan, miljø og teknikk har ansvar for å varsle sin nærmeste leder 
dersom det oppstår en uønsket hendelse eller symptomer på dette. Leder varsler videre i 
linjeorganisasjonen til sin enhetsleder eller direktør. Direktør har ansvaret for å varsle egne ansatte 
etter behov. Varsling skjer etter varslingslister i vedlegg A. 


 







 


 


3.3 Tiltakskort 


Tiltakskortene i beredskapsplanen er scenariobasert på bakgrunn av kommunalområdets ROS-
analyse. Tiltakskortene er ikke utfyllende, men skal være representative for de mest relevante 
scenarier som kan ramme virksomheten. Tiltakskortene er forhåndsklarerte, og kan iverksettes uten 
videre tillatelser på de nivå arbeidet ligger så snart beredskapsplanen er iverksatt. Tiltakskortene er 
beskrevet i vedlegg C. 


3.4 Øvelser 


Kommunalområdet skal gjennomføre årlige øvelser for å sikre at beredskapsplanen er funksjonell og 
kjent for alle. Se vedlegg H - øvelser i kommunens overordnede beredskapsplan. 


3.5 Evaluering og revidering 


Det skal gjennomføres evaluering etter alle øvelser og uønskede hendelser som har involvert 
kommunalområdet. I tillegg kan eksterne øvelser og uønskede hendelser med stor overføringsverdi 
for kommunalområdet også evalueres og innarbeides i beredskapsplanen. Se vedlegg I – evaluering i 
kommunens overordnede beredskapsplan. Beredskapsplanen skal revideres minimum årlig, eller 
oftere hvis evaluering eller andre forhold tilsier det. 


3.6 Dokumentasjon 


Alt arbeid med ROS-analyse, beredskapsplan, øvelser, uønskede hendelser, evaluering, revidering, 
opplæring og annet beredskapsarbeid skal dokumenteres i krisestøtteverktøyet DSB-CIM. Se vedlegg 
J - bruk av krisestøtteverktøyet DSB-CIM i kommunens overordnede beredskapsplan. 


4 Administrasjon og økonomi 


4.1 Økonomi ved uønskede hendelser 







 


De personer på kommunalområdet som har økonomiske fullmakter er beskrevet i vedlegg B – roller, 
ansvar og fullmakter. 


Ved en uønsket hendelse hvor kommunens kriseledelse blir satt, vil krisestaben opprette et eget 
prosjektnummer for hendelsen hvor alle kommunens utgifter skal føres. Dette gjelder også for 
kommunalområdet. 


4.2 Økonomi for beredskapsarbeidet og øvelser 


Kommunalområdet fører annet beredskapsarbeid, innkjøp, kurs og øvelser i sitt ordinære budsjett. 


5 Ledelse og kommunikasjon 


5.1 Lokasjon av kommunalområdet og dets ledelse 


5.1.1 Primært 


Primærlokalet for beredskapsgruppen ved landbruksavdelingens lokaler på Bredsand (gamle Rygge 
rådhus)  


5.1.2 Sekundært 


Sekundærlokalet for beredskapsgruppen er kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


5.2 Kommunikasjon 


Kommunalområdets primære kommunikasjonsmidler er fasttelefon og mobiltelefon. Hvis disse faller 
ut vil beredskapsgruppen sette opp personer med kjøretøy for å sikre kommunikasjon og oversikt 
over samfunnskritisk infrastruktur. Se vedlegg H – «Sambandsreglement i kommunens overordnede 
beredskapsplan. 


6 Vedlegg 


Vedlegg A - Varslingsliste (utskrift fra ressursmodulen i CIM) 
Vedlegg B - Ansvar, roller og fullmakter for beredskapsgruppen 
Vedlegg C - Tiltakskort 
Vedlegg D - Brodokument opp mot andre aktører 
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1. Oppsummering 
Denne ROS-analysen inneholder de hendelsene vi på gitte tidspunktet mener skal være med i 
kommunalområde Kultur, oppvekst og aktivitet (KOA) sin vurdering i forhold til beredskap. 
De tiltak som er beskrevet som "Nye tiltak" vil bli drøftet iverksatt - enkelte av tiltakene må drøftes 
med overordnet nivå. I forbindelse med slike drøftinger vil det være nødvendig å gjøre en kost- 
nytteanalyse. Kost-nytteanalysen må da ta opp i seg de vurderinger virksomheten har gjort i forhold 
til sannsynlighet og konsekvens før og etter "nye tiltak". 


Ros-analysen avgrenses mot HMS sikkerhetsoppfølging og uønskede hendelser knyttet til risikofylt 
og farlig arbeid på området i henhold til HMS regelverk. Her skal prosedyrene i det overordnede 
HMS systemet med tilhørende lokale HMS prosedyrer følges (se MK risikofylt og farlig arbeid, MK 
Ulykker og nesten ulykker). 


Ved gjennomgang av de ulike fare kategoriene og de totalt 25 uheldige hendelser fra Moss 
kommune overordnet ROS, er det plukket ut 8 hendelser som er vurdert med hensyn på sårbarhet 
og risiko på kommunalområdet KOA. For de 8 hendelsene er det vurdert at de er av et slikt omfang 
at det medfører involvering av kommunens kriseledelse og vil av den grunn være omfattende og 
alvorlige hendelser med store konsekvenser. Se tabellen under. 


Farekategori  Uønsket hendelser  ID Kommentar 


Menneskers helse - Epidemi/pandemi  A1  


Naturhendelser og 
ekstremvær 


- Naturhendelser/ekstremvær 
(skred, sterk vind, 
lynnedslag, flom etc.) 
 


B1 slått sammen og vurdert som 
en uønsket hendelse. 


Svikt i kritisk 
infrastruktur 


- Langvarig strømbrudd, 
- Langvarig brudd i 


ekomtjenester (elektronisk 
kommunikasjon) 


- Langvarig bortfall av vann 
og avløp  


- Langvarig forsyningssvikt - 
mat/medisiner/drivstoff 
 


C1 
C2 


 


 
C3 


C4 


 


 


 


Vann og avløp slått sammen 
til en uønsket hendelse 


Store branner - Stor brann i 
institusjon/virksomhet 


D1  


Sosial uro og 
tilsiktede 
handlinger 


- Sosial uro, mistillit/alvorlige 
tilsiktede hendelser 


E1 Farekategoriene «Sosial uro» 
og «Tilsiktede handlinger» er 
slått sammen 


Risikoanalysen av de uønskede hendelsene for Kultur, oppvekst og aktivitet viser uakseptabel risiko 
(rødt nivå) for 5 av 8 hendelser i kategorien liv og helse, 0 av 8 hendelser i kategorien ytre miljø, 4 av 
8 hendelser i kategorien materielle verdier/samfunnsverdi, og 7 av 8 hendelser i kategorien 
stabilitet.  


Uønskede hendelsene som fremstår med forhøyet risiko for flest konsekvensverdier samtidig 
(liv/helse, materielle verdier/samfunnsverdier og stabilitet) er store og alvorlige hendelser som 
pandemi/epidemi, store branner i institusjon/virksomhet og Sosial uro, mistillit/Alvorlige tilsiktede 
hendelser. 







2. Arbeidsmetode 
ROS-analysen på kommunalområdet gjennomføres i 3 faser med disse aktivitetene: 


 Planlegging og oppstart defineres som forberedende arbeid. Ansvarlig er direktør KOA. 


 Analysen ledes av en arbeidsgruppe hvor de ulike fagområdene og aktuelle samvirkeaktører 
er representert. 


 Oppfølging 


1: Planlegging og oppstart 
- Direktør for kommunalområdet KOA har valgt ut person/gruppe som står for forarbeid og 
veiledning av samtlige virksomheter  
- Gruppen forbereder workshops for gjennomgangs av hendelsesskjemaer  
- Gruppen sender aktuelle hendelsesskjemaer til utpekte deltakere i forkant av workshops 
- Gruppen vurderer om det er andre relevante uønskede hendelser som ikke er nevnt i overordnet   
ROS-analyse som må vurdere for kommunalområdet. 


2: Analyse  
Relevante fagområder og samvirkeaktører gjennomgår hendelsesskjemaer 
- Kartlegging av nå-situasjon  
- Vurdering av hendelser  
- Vurdering av tiltak; eksisterende og nye - med anbefalinger  
- Risikovurdering nå. I egen oppfølgingsplan skal risikovurdering etter tiltak vurderes og nye 
anbefalinger av tiltak gis 


3: Oppfølging  
- Kommunalområdets analyse legges inn i CIM-verktøyet av utnevnt person/gruppe  
- Kommunedirektøren godkjenner ROS-analysen  
- Beslutninger som gjelder nye tiltak foretas av Direktør for KOA 
- Tiltakene som vedtas gjennomført gjennomføres  
- Evaluering 


3. Forutsetninger og avgrensinger 
Utgangspunkt. 
Ved utarbeidelsen av kommunalområdet KOA sin ROS-analyse er det tatt utgangspunkt i Moss 
kommunes overordnede ROS-analyse. 
Vår analyse er utarbeidet på bakgrunn av en mal og deretter lagret i CIM. 


Geografisk begrensning av analysen. 
De hendelser som er med i analysen er ment å være retningsgivende, og legges til grunn for 
kommunalområdets arbeid med ROS-analysen. 
Hendelsene som er med i analysen gjelder dermed for kommunalområdet KOA med tilhørende 
lokasjoner. 


 


 


 


 







Prosess og kompetanse. 
Å gjennomføre en ROS-analyse handler om å være kreativ og ha oversikt over de beredskapsmessige 
utfordringer som foreligger i dag og i fremtiden. Det faglige grunnlaget for analysen er hentet fra 
ansattes kompetanseområder og veiledning av Kommunedirektørens utvalgte. 


Definisjoner av begreper (NS 5814:2014 Krav til risikovurderinger). 


 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse): Risiko- og sårbarhetsanalysene er en 
systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres 
ved kartlegging av uønskede hendelser og årsaken til og konsekvenser av disse. 


 Risiko: Risiko gir uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensene av en 
uønsket hendelse. 


 Sårbarhet: Sårbarhet gir uttrykk for manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå 
virkninger av en uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand. 


 Sannsynlighet: Sannsynlighet sier noe om i hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne 
inntreffe og kan uttrykkes med ord eller som en tallverdi. Frekvens kan brukes i stedet for 
sannsynlighet ved estimering av risiko. 


 Konsekvens: Konsekvens beskriver mulig følge av en uønsket hendelse, som for eksempel 
tap av liv og helse, og uttrykkes med ord eller som tallverdi. 


 Analyseobjekt: Analyseobjekt er geografiske, tekniske, organisatoriske, miljømessige eller 
menneskelige faktorer som omfattes av risikovurderingen, herunder eksisterende 
forebyggende tiltak eller beredskap. 


 Forebyggende tiltak: Et tiltak som iverksettes for å forebygge/hindre at en uønsket hendelse 
inntreffer. 


 Skadebegrensende tiltak: Et tiltak som iverksettes for å begrense konsekvensene av at en 
uønsket hendelse inntreffer. 


Sannsynlighet og konsekvens - kriterier for vurdering av risiko. 
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens for de enkelte hendelsene er utfordrende, og arbeidet er 
basert på en vurdering etter de tabeller som er gjengitt under «6.3.3.2 Kategorisering av 
sannsynlighet og konsekvens». Denne øvelsen blir raskt preget av hvilket ståsted den som leser 
analysen har. Kriteriene i denne analysen gjelder følgelig for vårt kommunalområde. Det handler om 
å gjøre noen valg som legges til grunn for vurderingene, og så være lojal mot disse. Vi har gjort våre 
refleksjoner og vurderinger ut fra eget ståsted. Det viktigste er at hendelsene er med i analysen og 
vurdert etter noen forhåndsbestemte kriterier. Analysen fungerer også som et varsel til de som blir 
berørt om at her ligger det noen utfordringer som man er nødt til å ta hensyn til. 


Begrunnelse for valg av hendelser. 
Valg av hendelser i ROS-analysen for kommunalområde KOA, er basert på de erfaringer og det 
faglige skjønn som ble utvist av våre ansatte. Deres bidrag og grunnlag for å velge ut hendelser, er 
basert på egne erfaringer samt underlagsdokumentasjon. ROS-analysen dekker hendelsene for vårt 
kommunalområde. 


Søkelyset på valg av hendelser har hele tiden vært med det overordnede perspektiv. Hvilke 
hendelser kan ramme kommunalområde som er av et slikt omfang at KOA sin beredskapsgruppe blir 
involvert. Mange av hendelsene finner man igjen i overordnet ROS-analyse for Moss kommune. 
Objektsikkerhet der dette er relevant er ikke beskrevet, og forutsettes dekket på overordnet nivå 
gjennom kommunens håndtering av Sikkerhetsloven. 


 


 


 


 







Hendelser som ble vurdert og ikke tatt med i analysen 


Uønsket hendelse  


Spredning av alvorlig dyresykdom (zoonoser) 


Alvorlig plantesykdom 


Langvarig brudd i sentrale transportårer 


Veitrafikkulykke  


Jernbaneulykke 


Skipsulykke 


Industriulykke (storulykke) 


Stor ulykke med transport av farlig gods 


Dambrudd – Mossefossen 


Dambrudd – Molbekktjern 


Stor skogbrann 


Akutt forurensning i vann og på land (IUA-hendelse) 


Atomhendelse   


Selv om disse berører samfunnskritiske funksjoner ble de vurdert dithen at de blir ivaretatt i Moss 
kommunens overordnede ROS-analyse, eller ROS-analysene for de andre kommunalområdene.  


Håndtering av funn og vurdering av restrisiko. 
Det henvises til samletabell for alle hendelsene og risikomatrisen som angir risiko, risiko etter 
eksisterende tiltak. Risiko etter nye tiltak følges opp i egen oppfølgingsplan. Selv med eksisterende 
og nye tiltak vil det være hendelser som blir stående igjen med en høy risiko. Graderingen er et 
resultat av de vurderinger vi har gjennomført. Hendelsenes restrisiko kan i noen grad reduseres ved 
ytterligere tiltak, men dette vil være en kost/nytte vurdering. En viss restrisiko må man imidlertid 
akseptere for enkelte hendelser. 


Tiltak/Oppfølgingsplan 
Tiltaksdelen kan ofte være utfordrende fordi det alltid vil være en kost-nytte-vurdering knyttet til 
eventuell iverksettelse, samt at det i noen tilfeller berører eksterne aktører. Tiltakene i denne ROS-
analysen ligger på alle nivåer i kommunalområdet. 


Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger for kommunalområdet KOA. 
Disse vurderingene gjelder samlet for alle enheter, virksomheter og avdelinger i kommunalområdet 
KOA. De beskrive noen av de utfordringer, muligheter og begrensninger kommunalområdet står 
overfor ved en alvorlig uønsket hendelse. Dette er universale vurderinger som kommer til syne ved 
de fleste hendelser. De avhenger ikke bare av type hendelse, men også av alvorlighetsgraden til den 
aktuelle hendelsen, og er ment som en hjelp til direktøren og andre ledere ved vurdering av 
situasjonen. 


Varsling og evakuering. 
Flere av hendelsene beskrevet her har som anbefalte tiltak en form for varsling og evakuering for å 
begrense skadeomfanget. Varsling kan ofte være det mest effektive tiltaket for å redusere skade på 
liv og helse rett før hendelsen inntreffer og rett etter at hendelsen har inntruffet. Likeledes kan 







evakuering bli nødvendig både før en hendelse inntreffer som et forebyggende tiltak, og etter en 
hendelse som et skadebegrensende tiltak. 


En av utfordringene med varsling er å få denne raskt nok ut til de aktuelle berørte. En annen er hvem 
som kan sende ut denne, og i en organisasjonsform som gjør at dette er mulig uansett når behovet 
måtte oppstå. En tredje problemstilling er språk med innvandringen vi har i Moss. Utfordringene 
med den umiddelbare evakueringen er nært knyttet til utfordringene med å få ut en effektiv 
varsling. Etter selve evakueringen som iverksettes, er det kommunens ansvar å opprette 
mottakssenter og pårørendesenter (EPS). 


Kommunikasjon og informasjon. 
I nær alle hendelsene er det beskrevet et stort behov for kommunikasjon og informasjon. I de fleste 
evalueringer av øvelser og hendelser går punktet om kommunikasjon og informasjon igjen. Mange 
blir overveldet av det massive medietrykket og den store mengden arbeid dette skaper, og et 
gjennomgående moment er at dette emnet ikke er tillagt stor nok vekt. Dette trykket, og mengden 
med arbeid vil sannsynligvis bare øke fremover. Det blir et stadig større informasjonsbehov, og en 
stadig mindre aksept for at dette tar tid. 


De største utfordringene her er det massive trykket som gjerne kommer først, mengden med arbeid 
som må gjøres og tilgangen til eller klareringen av frigitt informasjon. KOA er sjelden alene i 
håndteringen av en hendelse, og må klarere og få frigitt informasjon før de kan gå ut med den. KOA 
er bevisst på hvilken rolle den spiller, og at denne rollen kan være annerledes enn den de har i daglig 
drift. 


KOA har som mål å komme raskt ut med riktig mengde og type informasjon. KOA har i tillegg 
begrensninger som ligger i hvilken rolle de spiller i hendelsen, med hvilken informasjon de kan gå ut 
med. Denne rolleavklaringen kan komme som et forsinkende element. 


Kontinuitetsplanlegging. 
Kontinuitetsplanlegging dekker KOA sin evne til å opprettholde sine tjenester når den utsettes for en 
uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sine tjenester etter at hendelsen har inntruffet. 
Kontinuitetsplanlegging som fører til en normalisering av situasjonen, bør være et førende prinsipp. 


Utfordringene for kontinuiteten under disse hendelsene er mange, men de kan grovt sett deles i to 
hovedgrupper. Den første hovedgruppen er en mangel på ressurser som for eksempel personell, 
strøm, varme, forsyninger, vann, drivstoff og i enkelte tilfeller lokaler som gjør virksomhetenes drift 
anstrengt. Den andre hovedgruppen er tilstander frembragt av hendelsen som vanskeliggjør 
opprettholdelsen av virksomheten slik som ekstremvær som hindrer utendørs aktivitet, avsperret 
infrastruktur, avsperrede områder og bygninger, lokaliteter som forsvinner som følge av brann eller 
skred samt fravær av kommunikasjon. Mangel på ressurser byr på store utfordringer å planlegge for, 
men ansvaret vil ligge på KOA sitt nivå.  


Styrende underlagsdokumentasjon: 
 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 


(sivilbeskyttelsesloven) (Justisdepartementet) 
 Forskrift om kommunal beredskapsplikt (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 
 Krav til risikovurderinger, NS 5814:2014 (Standard Norge) 
 Moss kommunes Helhetlig ROS-analyse 


 


 


 







4. Beskrivelse av analyseobjekt 


Bakgrunn og mål: 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for kommunalområdet Kultur, oppvekst og 
aktivitet (heretter kalt KOA), herunder kartlegging, systematisering og vurdering av sannsynligheter 
og konsekvenser av uønskede hendelser, og hvordan disse påvirker kommunalområdet og dens 
tjenester. Plassering av uønskede hendelser i en risikomatrise innebærer at kommunalområdet tar 
stilling til risikoforhold på KOA, slik at nødvendige tiltak blir identifisert og prioritert. En ferdig ROS-
analyse er et levende styringsdokument, som gir grunnlag for det videre arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap på kommunalområdet.  
 
Forutsetninger og Begrensninger: 
Denne Ros-analysen gjelder for kommunalområdet KOA. 
Det er utarbeidet en felles helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Moss kommune, 
herunder kartlegging, systematisering og vurdering av sannsynligheter og konsekvenser av uønskede 
hendelser, og hvordan disse påvirker kommunen og dens tjenester. 
KOA er deltaker i den overordnede ROS-analyse for Moss Kommune, og analysen avgrenses mot 
vurderinger som er foretatt i denne. 
 
Geografisk avgrensning og beskrivelse: 
Moss kommunes arealgrenser og kulturområdet KOA sine ansvarsområder og lokasjoner. 
Se beskrivelse av analyseobjekt og område under pkt. 6.1.1 


5. Kommentarer til analysen 
 
KOA sin ROS-analyse er initiert av direktøren på KOA, og utarbeidet etter mal tilsendt av 
beredskapskoordinator i kommunen. 


6. Planlegging og oppstart 
6.1. Beskrivelse av analyseområde 
6.1.1. Beskrivelse 


Kommunalområdet 'kultur, oppvekst og aktivitet' består av 5 enheter: 


 enhet skole 
 enhet barnehage 
 enhet kultur, aktivitet og mestring 
 enhet barnevern, bolig og inkludering, 
 enhet NAV 


Antall ansatte: skole 900 (17 lokasjoner), barnehage 200 (12 lokasjoner), NAV 130 (2 lokasjoner), 
barnevern, bolig og inkludering 135, kultur, aktivitet og mestring 224 (160 årsverk). 
 
Antall brukere av tjenestene: skole 5500, barnehage ca. 720 (i de kommunale barnehager) NAV 
5500, barnevern, bolig og inkludering ca. 2600, dagsentrene 50.  
I Moss kommune er det også 24 private barnehager, disse inngår ikke i tallene ovenfor. 
Kultur, aktivitet og mestring (bibliotek, kultur, idrett, ungdomsklubber mm) har mange besøkende 
hvert år, men man har ikke noe eksakt antall over brukere for disse tjenestene. 







Kommunalområdet 'kultur, oppvekst, og aktivitet' (KOA) samler tjenester som bibliotekene, 
kulturhus, idrett, barnehager, skoler, arbeidsformidling, flyktning tjeneste, barnevern, helsestasjon 
med mer.  
KOA har lokasjoner spredt innenfor Moss kommune sin kommunegrense, og er leietakere i ulike 
bygg (skoler, barnehager, idrettsanlegg, kulturhus, aktivitetssentre, bibliotek med mer). 
KOA leverer ulike tjenester til mange forskjellige brukergrupper (elever, barnehage barn, 
funksjonshemmede, besøkende på kultur og idrettsarrangementer osv.). 


Det er mange av disse enhetene som daglig eller ved arrangementer samler store mengder 
mennesker, f.eks. i forbindelse med Idretts og kulturarrangementer, på skoler, barnehager og i 
institusjoner. 
Dette kan føre til at uønskede hendelser på disse stedene mulig kan ramme mange mennesker. 


Områder som NAV, helsestasjon og barnevern er ekstra utsatt med tanke på hendelser som påvirker 
deres elektroniske systemer, der det lagres personsensitive opplysninger. 
Helsestasjon spiller en viktig rolle i forbindelse med epidemi/pandemier, da de har ansvar for både 
testing og vaksinering av alle innbyggere i Moss kommune. 
I en slik situasjon vil en omdisponere av ressurser på enheten være nødvendig. 
 
I forhold til bygningsmassene KOA leier, er det et tett samarbeid med byggeier MKEiendom, i forhold 
til oppfølgning av hendelser og forebygging knyttet til brann. 


Lokasjonene ligger alle innenfor Moss sin kommunegrense med svært god tilgang på 
beredskapsressurser og bistand ved hendelser.   


6.1.2. Mandat 
Kommunedirektøren har bestemt at det skal utformes en ROS-analyse for hele kommunalområdet. 
 


6.2. Organisering 
6.2.1. Leder for analysen 
Anette Meisingset 
 


6.2.2. Deltagere i analysen 
Arbeidsgruppe bestående av gruppeleder Anette Meisingset og medlemmene Hege Rytter Jakobsen, 
Grete Reitan, Helen Mollatt, Ellen Pedersen og Maren-Sophie Brevik.  
Veiledning fra Beredskapskoordinator Henning Kubberød ble gitt. 
 
Følgende personer har deltatt på workshop for analyse av de uønskede hendelsene.  
Fagområdet: Enhet skole 
Navn/ Stilling: Grete Reitan, enhetsleder 
              Ulf Christian Dahle, rådgiver skoleeieravdelingen 
Fagområdet: Enhet barnehage 
Navn/ Stilling: Ellen Pedersen, enhetsleder 
                           Stine Marie Svartdahl, rådgiver barnehagemyndigheten 
Fagområdet: Enhet kultur, aktivitet og mestring 
Navn/ Stilling: Helen Mollatt, enhetsleder  
              Håkon Sæther, Rådgiver Kultur og Idrett 
              Anne L Olsen Kristiansen, Helsesykepleier, Helsestasjon Moss  
Fagområdet: enhet barnevern, bolig og inkludering 
Navn/ Stilling: Hege Rytter Jakobsen, enhetsleder 
              Mette Thue, avd. leder enslige mindreårige flyktninger 
              Monika Bakke Eriksen, Tverrfagl. Spes.Utd. Hs, Virksomhet barnevern,  







Fagområdet: enhet NAV 
Navn/ Stilling: Maren-Sophie Brevik, saksbehandler 
              Cathrine Haugen, leder Utvikling 
Fagområdet: HR 
Navn/ Stilling: Anette Meisingset, HMS-rådgiver 
 


6.2.3. Start- og sluttdato for analysen 
Oppstartsdato: 11.06.2021  
Sluttdato:  
 


6.2.4. Publiseringsgrad 
Analysen er lesbar for andre.  
 


6.3. Metode: 


6.3.1 Innledning 
ROS-analysen med vurdering av risiko for menneskers liv og helse, ytre miljø, materielle 
verdier/samfunnsverdier og samfunnsstabilitet følger hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til 
risikovurderinger (ref. 1.4.3). 
Analysen er gjennomført i henhold til styrende dokumenter og grunnlagsdokumenter ført opp i 
vedlegg 1, og med tverrfaglig involvering fra alle relevante sektorer.  
En ROS-analyse er en kvalitativ ytring om risiko og sårbarhet, og skal reflektere kommunalområdets 
synspunkt og strategi knyttet til risikorangering og risikoaksept. 
 
ROS-analysen ble delt opp i fem trinn:  
1. Fareidentifikasjon 


 Kartlegge uønskede hendelser som både kan inntreffe innen kommunen, men også 
utenfor som kan gi konsekvenser for kommunen.  


2. Systematisering - representativt utvalg hendelser velges 
 Systematisere innledende fareidentifikasjon og gjøre et representativt utvalg av 


uønskede hendelser basert på fareidentifikasjonen. 
3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 


 Gjennomføre analyse av risiko og sårbarhet for de utvalgte representative uønskede 
hendelsene, med bruk av konsekvenskategorier for liv og helse, ytre miljø samfunnsverdi 
og stabilitet. (kilde; DSB veileder til helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse i kommunen) 


4. Forebyggende og skadebegrensende tiltak 
 Beskrive relevante forebyggende og skadebegrensende tekniske, operasjonelle og 


organisatoriske tiltak. 
5. ROS-analyserapport 


 Prosessen sammenfattes i en ROS-analyserapport. 


6.3.2 Fareidentifikasjon 
Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser - f.eks. ekstremvær. En 
fare er derfor ikke stedfestet og kan representere en felles kilde til hendelser med likhetstrekk. 
Fareidentifikasjonen er basert på eksisterende dokumentasjon og fareidentifikasjonsmøte med 
relevante representanter fra virksomheten, og relevante eksterne aktører.  







6.3.3 Risikoanalyse 
Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 


6.3.3.1 Vurdering av usikkerhet 
Det er knyttet usikkerhet til både om en hendelse inntreffer (sannsynlighet) og omfanget 
(konsekvens) av hendelsen dersom den inntreffer. Denne analysen har lagt til grunn eksisterende 
dokumenter og kunnskap. Dersom forutsetningene for analysen endres kan det medføre at 
vurderingene av risiko og sårbarhet ikke lenger er gyldige, og en revisjon av analysen bør da 
vurderes. Mangelfulle historiske data og usikre framskrivninger er eksempler på at det kan være 
usikkerhet knyttet til vurderinger som gjøres i denne type analyser. 


6.3.3.2 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 
Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet. 
Sannsynlighetsbegrepet kan fremstå noe teoretisk. Det er viktig å huske på at dette er 
gjennomsnittlig hyppighet. Det innebærer at f.eks. en 100-årshendelse vil kunne inntreffe flere 
ganger i løpet av 100 år, for deretter typisk å utebli i flere hundre år. Sannsynligheten for at en slik 
hendelse inntreffer innenfor ett enkelt år er 1/100, dvs. 1 %. 
Sannsynlighet vurderes ved hjelp av på forhånd definerte sannsynlighetskategorier. I denne ROS-
analysen er følgende sannsynlighetskategorier lagt til grunn.  
Konsekvensene er vurdert med hensyn til verdiene “Liv og helse”, “Ytre miljø”, “Materielle 
verdier/samfunnsverdier” og «stabilitet». Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er 
bygget på erfaring (statistikk), trender (f.eks. klima) og faglig skjønn. Konsekvensvurderinger i 
kvalitative grovanalyser gjennomføres ved å ta stilling til mulige konsekvenser av hver uønsket 
hendelse.  
 
Tabell 6.3.3.2-1 Sannsynlighetskategorier 


Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens) 


1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år 
 


2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 100-1000 år 
 


3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år 
 


4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1-10 år  
 


5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år  
 


 
Tabell 6.3.3.2-2 Konsekvenskategorier 


Konsekvens-kategori Liv og helse Ytre miljø 
Materielle 
verdier/samfunnsverd
ier 


Stabilitet 


1. Svært liten 
konsekvens 


Ingen skader, sykdom 
eller dødsfall. 


Ubetydelig miljøskade Materielle skader < 
100 000 kr / ingen 
skade på eller tap av 
samfunnsverdier. 


Ingen/ubetydelig tap 
av stabilitet 


2. Liten konsekvens 1-2 skadde/syke.  Lokale miljøskader Materielle skader 100 
000 -1 000 000 kr / 
ubetydelig skade på 
eller tap av 
samfunnsverdier. 


Lite tap av stabilitet < 
1 dag varighet (timer) 
/ <50 personer 
evakuert. 


3. Middels konsekvens 3-5 skadde/syke.  Regional 
miljøskade***, 
restitusjonstid inntil 1 
år. 


Materielle skader 1 
000 000 - 10 000 000 
kr / kortvarig skade på 
eller tap av 
samfunnsverdier.  


Middels tap av 
stabilitet, 1-2 dager 
varighet / 50-200 
personer evakuert. 







Konsekvens-kategori Liv og helse Ytre miljø 
Materielle 
verdier/samfunnsverd
ier 


Stabilitet 


4. Stor konsekvens 5-10 skadde/syke.  
 
Dødsfall 1-5 personer. 


Regional miljøskade, 
restitusjonstid inntil 10 
år. 


Store materielle 
skader 10 000 000 - 
100 000 000 kr / skade 
på eller tap av 
samfunnsverdier med 
noe varighet. 


Stort tap av stabilitet, 
2-4 dager varighet / 
200-500 personer 
evakuert 


5. Meget stor 
konsekvens 


Flere enn 10 
skadde/syke. 
 
Dødsfall flere enn 5 
personer. 


Irreversibel 
miljøskade. 


Svært store materielle 
skader > 100 000 000 
kr / varige skader på 
eller tap av 
samfunnsverdier. 


Meget stort tap av 
stabilitet > 4 dager 
varighet / >500 
personer evakuert. 


**Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar nærhet til utslippspunktet. 
***Med regionale miljøkonsekvenser omfatter konsekvenser som strekker seg utenfor utslippsområdet 


6.3.3.4 Vurdering av risiko 
Vurdering av risiko gjøres på grunnlag av resultatene av sannsynlighetsvurderingen og 
konsekvensvurderingen. De uønskede hendelsene får med utgangspunkt i sannsynlighet og 
konsekvens sin plassering i en risikomatrise, der fargene angir en rangering av hendelsens risiko 
(risikoakseptkriterier).  
 
Plasseringer av hendelser i en risikomatrise innebærer at virksomheten tar stilling til, dvs. ytrer seg, 
om risikoforhold i virksomheten med rangering og prioritering av tiltak. En ferdig ROS-analyse er 
dermed et levende styringsdokument. 
 
Risikomatrisen har 3 soner: 


GRØNN Akseptabel risiko - forbyggende tiltak/beredskap er ikke nødvendig, men 
bør vurderes 


GUL Akseptabel risiko - forbyggende tiltak/beredskap må vurderes 
RØD Uakseptabel risiko - forbyggende tiltak/beredskap er helt nødvendig*  


Risikoreduserende tiltak vil dermed bli vurdert for hendelser som får sin plass i gul eller rød sone. 
Det vil være hovedfokus på risikoreduserende tiltak som virksomheten selv kan iverksette. 


* Slike tiltak kan kreve involvering fra andre i Moss kommune. 


Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor. 


Tabell 6.3.3.4-1 Risikomatrise 


SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 


1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 


5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig      
3. Sannsynlig      
2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig      


 







6.5 Sårbarhetsvurdering 


I NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger er sårbarhet definert på følgende måte: 
"Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å 
gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen." Dette innebærer at det 
motsatte av sårbarhet er robusthet. 


6.6 Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 


Med risikoreduserende tiltak mener vi forebyggende (sannsynlighetsreduserende) eller beredskap 
(kosekvensreduserende tiltak) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og ned til 
akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at 
hendelsens plassering i risikomatrisen forskyves. 


Hendelser i matrisens røde områder – forbyggende tiltak/beredskap er nødvendig 
Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og 
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i 
form av tiltak. 


Hendelser i matrisens gule områder – forbyggende tiltak/beredskap bør vurderes 
Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av 
krav eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig søkelys på risikostyring. I mange tilfeller er 
dette hendelser som man ikke kan forebygges helt, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er 
hensiktsmessig ut ifra en kost/nytte-vurdering. 


Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko 
Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risiko-
reduserende tiltak i utgangspunktet ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan 
reduseres ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å 
iverksette tiltak for disse hendelsene. 







7.0 Fareidentifikasjon 
Med fare menes en kilde til en hendelse, eksempelvis brann, ekstrem vind og ulykke. En fare er ikke 
stedfestet, og kan representere en «gruppe hendelser» med likhetstrekk. 
En hendelse er konkret, eksempelvis med hensyn til tid, sted og omfang. 
Nedenfor er det gjengitt en systematisert liste over farer identifisert gjennom innledende møter og 
videre prosesser, jf. vedlegg 1. Disse farene er analysert med hensyn på risiko og danner grunnlaget 
for risikobildet for virksomheten, se kap. 8 
 
Tabell 7.0-1 – Identifiserte farer/uønskede hendelser -  


Farekategori Uønsket hendelse  ID-nr  


A. Menneskers helse Pandemi/epidemi 
En epidemi er et utbrudd av smittsom sykdom som sprer 
seg raskt mellom mennesker. En pandemi er en 
verdensomspennende epidemi. En pandemi/epidemi er 
forbundet med stor usikkerhet i samfunnet. Spredning av 
sykdom kan variere fra område til område, både når det 
gjelder omfang og alvorlighetsgrad. 


A1 


B. Naturhendelser og 
ekstremvær 
 


Naturhendelser/ekstremsvær (skred, sterk vind, 
lynnedslag, flom etc.) 
Naturhendelser som flom, skred, og ekstremvær med mye 
vind og nedbør på kort tid vil kunne påvirke tjenestene til 
ulike enheter (barnevern, bolig og inkludering, Nav, skole, 
barnehager, idrettsanlegg etc.) på KOA. Følgehendelser 
som strømbrudd, vannforsyning og brudd på 
transportårer vil kunne forsterke konsekvenser av 
hendelsene. 


B1 


C. Svikt i kritisk 
infrastruktur 
 
 
 
 
 
 
 


Langvarig strømbrudd  
Langvarig bortfall av kraftforsyning, brudd på strømnettet 
kan gi konsekvenser for KOA, spesielt om det inntreffer 
under vinterstid. Vannforsyningen kan bli påvirket og 
avløpsvann kan sige inn i rent vanns rørene (trykkfall). Det 
vil kunne påvirke drift på alle enhetene på 
kommunalområdet, slik at tjenestene må stenge. 


C1 


Langvarig brudd i ekomtjenester (elektronisk 
kommunikasjon) 
Begrepet «EKOM» omfatter telekommunikasjon og IKT-
systemer. Svikt i kritiske EKOM systemer over lengre tid 
har som oftest årsak i strømbrudd og naturhendelser som 
flom, sterk vind, og lynnedslag som rammer 
infrastrukturen. Solstorm kan også medføre utfall. EKOM 
systemer kan også falle ut som følge av teknisk svikt med 
årsak i brann eller kortslutning, eller villede handlinger 
som cyberangrep, hærverk eller sabotasje. Det har de 
siste årene vært flere hendelser i Norge som har gjort at 
kritisk EKOM infrastruktur har falt ut og skapt problemer. 
Utfall av EKOM infrastruktur er også en av flere 
konsekvenser ved utfall av kraftforsyning, etter 8 timer 


C2 







har de fleste EKOM tjenester falt ut. Nødnett har vist seg å 
være sårbart og falt ut i forbindelse med strømbrudd på 
relativt få timer.  Bortfall vil også påvirke 
betalingstjenester. Områder som Nav og helsestasjon som 
drifter elektroniske systemer med sensitive opplysninger 
vil være spesielt sårbare.   


Langvarig bortfall av drikkevann og avløp 
Bortfall av vann og avløp vil påvirke tjenesteleveransen på 
flere av enhetene på KOA. Skole, barnehager, 
helsestasjon, kulturarenaer, idrettsanlegg, aktivitetssentre 
etc. vil kunne måtte stenge ved langvarig bortfall av vann 
og avløp. 


C3 


Langvarig forsyningssvikt - mat/medisiner/drivstoff 
Svikt i forsyninger. Mangel på varer som mat, drivstoff og 
medisiner. Dette er sjelden en lokal hendelse, men vil 
være nasjonal og medføre utfordringer med å få tak i 
livsviktige medisiner. Mangel på drivstoff vil kunne gi 
utfordringer for kommunen å opprettholde tjenestetilbud. 
Sårbare personer er særlig utsatt.  


C4 


D. Store branner Stor brann i institusjon/virksomhet 
Omfattende brann i institusjon eller virksomhet. 
Brann i barnehage, skole, idrettsanlegg, institusjon etc. 
som kan ha stor konsekvens for liv og helse. Ved brann i 
vil også evakuering av bygg kunne være utfordrende og 
kreve større bistand fra brannvesenet. 


D1 


E. Sosial uro/ 
Tilsiktede handlinger 
 


Sosial uro, mistillit/alvorlige tilsiktede hendelser 
Hendelsen avgrenses til: TILSIKTEDE HENDELSER SOM I 
ALVORLIG GRAD TRUER ELLER SKADER SAMFUNNET ELLER 
INNBYGGERNE. I praksis snakker vi om i 
sannsynlighetsrekkefølge: 


1. Uavklarte og innringte bombetrusler mot 
skoler/etater 


2. Funn av bomber eller bombelignende gjenstander 
3. Begrunnet frykt for dødelig vold på skolen  
4. Elever/barnehagebarn/egne ansatte – drept på 


fritiden 
5. Terror/pågående livstruende vold (PLIVO)  


Sosial uro hvor større grupperinger av mennesker gjør 
opprør mot offentlige myndigheter, herunder kommunen 
og privat eiendom. Større folkemengder kan også 
medføre skade på menneskers liv og helse. 
Nav, barnevern, idrettsanlegg, kultur, skoler og 
barnehager kan her bli hardt rammet. 


E1 


8.0 Vurdering av sårbarhet 
Sårbarhet omtales som det motsatte av robusthet. Sårbarhetsbegrepet setter søkelys på 
konsekvensene – evnen til å motstå virkninger av hendelser og til å gjenoppta normalsituasjonen 
etter hendelser. Det er flere sårbarheter som kan påvirke virksomhetens evne til å yte tjenester i 







gitte situasjoner, og som vil medføre utfordringer med å oppta normalsituasjon etter at hendelsen er 
håndtert. 


8.1 Liv og helse 
Tabell 8.1-1 presenterer risikomatrisen for liv og helse.  


SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 


1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 


5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig     C4 
3. Sannsynlig C1, C3  C2 B1, D1, E1 A1 
2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig      


 


8.2 Risikomatrise ytre miljø 
Tabell 8.1-2 viser risikomatrisen for ytre miljø. 


SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 


1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 


5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig C4     
3. Sannsynlig A1,C1,C2,C3 B1, D1, E1    
2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig      


 
8.3 Risikomatrise materielle verdier/samfunnsverdier 
Tabell 8.1-3 viser risikomatrisen for materielle verdier/samfunnsverdier.  


SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 


1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 


5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig   C4   
3. Sannsynlig C1, C2 C3  A1,B1,D1,E1  
2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig      


 


8.4 Risikomatrise stabilitet 
Tabell 8.1-4 viser risikomatrisen for stabilitet. 


SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 


1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 


5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig    C4  
3. Sannsynlig   B1 C1,C3,D1,E1 A1, C2 
2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig      







 


8.5 Usikkerhet 
Det er knyttet usikkerhet til både om en hendelse inntreffer (sannsynlighet) og omfanget 
(konsekvens) av hendelsen dersom den inntreffer. Dette gjenspeiles i hendelseskjemaene hvor det 
er vurdert usikkerhet for hver hendelse etter inndelingen; lav, middels og høy. Her følger en 
oppsummering av denne vurderingen: 
 
 
Tabell 8.5-1 – Vurdering av usikkerhet – oppsummering 


Usikkerhet Hendelser 


Lav A1, B1, C1, C3, D1,  


Middels C2, E1 


Høy C4 


 


8.6 Styrbarhet 
Det er knyttet usikkerhet til i hvilken grad virksomheten kan forhindre, eller begrense utfallet av en 
hendelse Dette gjenspeiles i hendelseskjemaene hvor det er vurdert styrbarhet for hver hendelse 
etter inndelingen; lav, middels og høy. Her følger en oppsummering av denne vurderingen: 
 
 
Tabell 8.6-1 – Vurdering av Styrbarhet – oppsummering 


Usikkerhet Hendelser 


Lav  


Middels A1, B1, C2, C4, E1 


Høy C1, C3, D1 


 


8.7 Gjensidige avhengigheter/påvirkning 
Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom de identifiserte uønskede hendelsene vurdert opp 
mot hvilke kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt. De kritiske samfunnsfunksjonene som er tatt 
med er basert DSBs veiledning til helhetlig ROS-analyser 


De kritiske samfunnsfunksjonene som påvirkes mest er naturlig nok helse/omsorg og nød-
/redningstjeneste. I tillegg krever tilnærmet alle hendelsene at kommunens kriseledelse involveres, 
dette er også naturlig da det er lagt til grunn i forbindelse med identifikasjonen av de uønskede 
hendelsene.  


Tabell 8.7-1 – Sammenheng mellom identifiserte hendelser og hvilke kritiske samfunnsfunksjoner 
som påvirkes. Hendelse-ID samsvarer med ID-nummeret i tabell xx på side xx. Markering med (x) 
betyr usikker eller noe påvirkning. 







Påvirkning 


Hendelse-ID  


Mat og 
medi-
siner 


Opp-
varming/ 
husly 


Kraft-
forsyning 


Drivstoff Ekom Vann/ 
avløp 


Frem-
komme-
lighet 


Helse/ 
omsorg 


Nød-
/rednings-
tjeneste 


Kommunens 
kriseledelse 


A1 X       X X X 


B1  X X  X X X X X X 


C1  X X X  X X X X X X 


C2   X  X    X X 


C3   X   X  X X X 


C4 X   X    X X X 


D1  X X  X X X X X X 


E1        X X X 


 


8.8 Risikoreduserende tiltak 


Med utgangspunkt i avdekt uakseptabel risiko, jf. Vedlegg - hendelsesskjemaer, er det foreslått 
risikoreduserende tiltak for hver enkelt hendelse. Tiltakene er oppsummert nedenfor og danner 
grunnlag for utarbeidelse av oppfølgingsplan  


 
I oppfølgingsplanen skal tiltakene prioriteres for å forebygge uønskede hendelser, redusere 
konsekvenser og styrke beredskapen for videre oppfølging (Tiltakene må risikovurderes). Tiltak som 
er enkle og lite kostnadsdrivende å gjennomføre kan tas først for raskt å oppnå resultater, mens mer 
krevende tiltak som må ta hensyn til i budsjett vil kreve lengre og mer tidkrevende prosesser. 
 
Tabell 8.9-1 – Forslag til risikoreduserende tiltak – oppsummering 


ID Hendelse Forslag til risikoreduserende tiltak 


A1 Pandemi/epidemi  Evaluering av koronapandemien 
 Gjennomgå behovet for tiltakskort  
 Ressurstilgang og prioriteringer av ressurser 
 Samarbeidsavtaler med frivillighet/ideelle aktører 
 Oppdatere planer og øve på/gjennomgå hendelser 


B1 Skred, Flom, overvann 
og Ekstremvær 


- Reserveløsning strøm. Ved enheter/funksjoner som er kritisk 
avhengige strøm bør det vurderes nødstrømsaggregat (både i 
liten og stor skala). 


- Kartlegge tilgang til nødstrømsaggregat i kommunen (privat og 
offentlig). 


- Rutiner for testing og bruk av nødaggregat. 
- Drivstofflager knyttet til aktuelle nødstrømsaggregat. 
- Handlingsplan og tett samarbeid med strømleverandør.  







- Kartlegge alternative kommunikasjonsløsninger. Hvordan når vi 
nødetatene ved langvarig brudd. 


- Oversikt over basestasjoner for nødnett. 
- Plan for allokering av tjenester (alternative arbeidssteder og 


oppmøte steder for innbyggere).  
- Sikre tilgang på papirversjoner av beredskapsplaner. 
- Plan for matforsyninger til utvalgte enheter/avdelinger. 
- Samhandling med nabokommuner (settekontor).  
- Bevisstgjøring og øvelser knyttet til beredskap satt i system. 
- CIM: regelmessig øvelse i bruk av verktøyet. 
- Tilgang til midlertidig bolig. 


C1 Langvarig strømbrudd  - Ledere får tilgang til lokaler med strømaggregat 
- Tilpasset tiltakskort opp mot varighet av strømbruddet 
- Informasjonsflyt (hvem gjør hva når krisen oppstår) 
- Materiell tilgjengelig f.eks. et lager med lommelykter 
- Dialog og kartlegging av varighet med strømleverandør på 


overordnet nivå 


C2 Langvarig brudd i 
ekomtjenester 
(elektronisk 
kommunikasjon) 


- Reserveløsninger strøm for kritisk viktige funksjoner og roller 
- Reservelager drivstoff knyttet til ev. nødaggregat 
- Gode kriseløsninger for kommunikasjon til innbyggere  
- Gode backup-rutiner (tilgjengelighet og hvor mange) 
- Alternative leverandører til IT-infrastruktur (IKT- og telekomm.) 
- Prioriterte tele-abonnement for kriseledelse i hver enkelt 


enhet. 
- Kritisk viktige funksjoner bør vurderes tilgang til nødnettet (er 


det mulig?) 
- Øvelse og bevisstgjøring av ulike scenarioer og case i hver 


enkelt enhet. Dette bør settes i system. 


C3 Langvarig bortfall av 
drikkevann og avløp 


- Plan for å få på plass erstatningslokaler 
- Festivaltoaletter – avtaler md leverandør og kartlegge behov og 


muligheter (antall og plassering) 
- Plan for utkjøring av vann 
- Plan for kommunikasjon med foreldre/pårørende/brukere 


(Informasjonsflyt) 
- Lokale rutiner for å begrense bruk av vann i krise situasjoner 
- Innkjøp av materiell i tilfelle langvarig bortfall av vann 


C4 Langvarig 
forsyningssvikt - 
mat/medisiner/drivstoff 


 Vurdere lagringskapasitet og behov av tørrvarer og nødlager. 
 Plan for kommunikasjon 
 Strategi for å prioritere og rasjonere 
 Tiltakskort for forsyningssvikt 


D1 Stor brann i 
institusjon/virksomhet 


- Plan for erstatningslokaler, både for kortsiktig og langsiktige 
varighet  


- Konsekvensvurderinger av midlertidig plassering/beliggenhet 
for brukere.  Kartlegging av bl.a. behov for transport mv 


- Informasjon på flere språk, sikre tilgang på oversatt 
informasjon. Avtale med tolketjeneste. 


- Sikre at eksisterende tiltak er kjent og etterleves. 
(Evakueringsplaner og forebyggende tiltak) 


- Se til at byggene er i forskriftsmessig stand – MKE og leietaker 
(vårt ansvar, daglig drift, for eksempel klare rømningsveier mv.) 


- Samhandlingsrutiner mellom tjenesten og 
kommunikasjon/krisestab. 


- Sikre god informasjonsflyt 


E1 Sosial uro, mistillit - Tettere tverrfaglig samarbeid mellom enhetene 







Tilsiktede hendelser - Innbygger dialog  
- Bevisstgjøring og øvelse knyttet til ulike scenario og case. Bør 


gjøres regelmessig. 
- CIM- regelmessig testing av systemet. 
- Gode varsling- og alarmsystemer.  
- Hva er stille evakuering, og hvordan øve og gjøre dette kjent i 


enhetene 
- Hvordan håndtere «mistenkelig pakke». (NAV har tiltakskort på 


dette) 


 
 


Vedlegg – Hendelsesskjemaer 
 


UØNSKET HENDELSE: Pandemi/epidemi ID: A1 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


En epidemi er et utbrudd av smittsom sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker. En pandemi er en 
verdensomspennende epidemi. En pandemi/epidemi er forbundet med stor usikkerhet i samfunnet. Spredning av sykdom kan 
variere fra område til område, både når det gjelder omfang og alvorlighetsgrad. 
  


Årsaker: 
- Virus/bakterier. 
- Forurensing av vannkilder. 


- Manglende vaksinasjon. 
 


Identifiserte eksisterende 
tiltak:  


- Vaksinasjonsprogram og årlig influensavaksinering 
- Smittevernplan og pandemiplan 
-           Tilgang til smittevernlager 
- Rutiner og systemer for bestilling av vaksiner 
- Samarbeidsavtale med Sykehuset Østfold. 
-           Opplæring og kompetansetiltak knyttet til smittevern og hygiene 


Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig X 4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Mange mennesker er syke samtidig, dette medfører et stort sykefravær, også av nøkkelpersoner. 
Store utfordringer med normal drift på skoler, barnehager, helsestasjon og aktivitetssentre. Den 
enkelte vil ha begrenset eller ikke kunne opprettholde deltagelse på ordinære arenaer for aktivitet, 
idrett og kultur arenaer. KOA har ansvar for vaksinasjon, og har i tillegg lokasjoner med mange 
brukere. En epidemi/pandemi vil kunne ramme kommunalområdet hardt. 
Smitte vil lett spre seg i skole og barnehager grunnet mange mennesker og deriblant barn i alle aldre 
samlet. Sosialtjenester er spesielt sårbare når det gjelder å opprettholde tjenester hos NAV, 
barnevern og voksenopplæring /flyktningetjenesten.  
Det vil være utfordringer med å gjennomføre lovpålagte oppgaver. 
  


Følgehendelser (mulige): 


- Forsyningssvikt 
- Høyt sykefravær 
- Ikke tilgjengelig ressurser / kompetanse i tjenestene – omdisponering til andre oppgaver 
- Lav sosial deltagelse i samfunnet 
- Psykisk uhelse i befolkningen 
- Manglende nærledelse  
- Økonomiske utfordringer, manglende inntekter og økte utgifter 
-  Varelager 


 
Konsekvensvurdering/risi
ko: 


1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:     x  Erfaringer tilsier antall dødsfall over 5  


Ytre miljø x      Begrenset reiseaktivitet / bevegelse 







Materielle verdier 
   x   Arbeidsledighet, svikt i inntekt kultur og idrett, drift av 


skole og barnehage 
Stabilitet     x  Utfordringer med å holde normal drift i tjenestene.  


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt:  


Kriseledelse, helse, omsorgs - og sosialtjenester 
 


Omdømme: 
- Avhengig av hvordan lokale helsemyndigheter og kommunalområdet KOA håndterer situasjonen. 
- Sikre god og riktig informasjon,  
- Organisering og håndtering.  


Behov for befolknings-
varsling: 


- Befolkningsvarsling må skje i samarbeid med sentrale myndigheter og lokale myndigheter.  


Behov for evakuering: 
-Mest sannsynlig ikke, men kan være behov for isolering. 


Usikkerhet: LAV 
Begrunnelse: Usikkerhet knyttet til utbruddets omfang og risiko, men tidligere hendelser 
/historikk gir tilgang god data. Dokumentert statistikk og erfaringer   


Styrbarhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Kommunen kan påvirke til en viss grad gjennom beredskaps og 
smittevernplan etc.   


Forslag til tiltak (tommes) 


- Evaluering av koronapandemien 
- Gjennomgå behovet for tiltakskort  
- Ressurstilgang og prioriteringer av ressurser 
- Samarbeidsavtaler med frivillighet / ideelle aktører 
- Oppdatere planer og øve på/gjennomgå hendelser 
 


 
 


UØNSKET HENDELSE: Naturhendelser/ekstremsvær (skred, sterk vind, lynnedslag, flom etc.) ID: B1 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Naturhendelser som flom, skred, og ekstremvær med mye vind og nedbør på kort tid vil kunne påvirke tjenestene til ulike 
enheter (barnevern, bolig og inkludering, Nav, skole, barnehager, idrettsanlegg etc.) på KOA. Følgehendelser som strømbrudd, 
vannforsyning og brudd på transportårer vil kunne forsterke konsekvenser av hendelsene. 
  


Årsaker: 


Klimaendringer gir forsterkende effekt på: 
- Temperatur 
- Tørke 
- Flom  


 
- Nedbør 
- Grunnforhold 


 


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


- Beredskapsplan overordnet 
- Beredskapskoffert (NAV-innhold for å etablere kriseberedskap/kontor) 
- Matlager for min. 72 timer i krisesenter 
- Matrekvisisjoner tilgjengelig i NAV kontoret 
- Hjemmekontor for de som har mulighet til det 
- CIM til krisehåndtering og kommunikasjon med ansatte og pårørende/innbyggere 
- CIM: regelmessig øvelse i bruk av verktøyet (NAV 


Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 
2 - Moderat 
sannsynlig 


3 – Sannsynlig 
X 


4 – Meget 
sannsynlig 


5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Strømbrudd, problemer med vann og avløp som følge av uheldige naturhendelser kan føre til 
materielle skader og utfordringer som påvirker muligheten til å holde driften i gang. 


Følgehendelser 
(mulige): 


- Materielle skader på bygg/anlegg 
- Strømbrudd 
- Fremkommelighet  


 







Konsekvensvurderin
g/risiko: 


1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:    x   Ref. erfaringer fra skredet Gjerdrum. Ytterpunkter 
skred vs kortvarig strømbrudd. 


Ytre miljø  x      


Materielle verdier    x    


Stabilitet   x     


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt:  
 
- VA-seksjon + drift 
- Brann/redning 
- Helseberedskap 
- NAV 


Omdømme: 
- Avhengig av hvordan lokale helsemyndigheter håndterer situasjonen. 


Behov for 
befolknings-varsling: 


- Befolkningsvarsling må skje i samarbeid med sentrale myndigheter.  


Behov for 
evakuering: 


- Ja kan være aktuelt. 


Usikkerhet: LAV 
Begrunnelse: Det er flere eksempler for ekstremvær som har skadet infrastruktur, 
bebyggelse og rammet store deler av kommunene i Norge i de senere år. 


Styrbarhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Det er mulig å redusere konsekvensene av hendelsen gjennom 
forebyggende tiltak. 


Forslag til tiltak 
- Reserveløsning strøm. Ved enheter/funksjoner som er kritisk avhengige strøm bør det vurderes nødstrømsaggregat 


(både i liten og stor skala) 
- Kartlegge tilgang til nødstrømsaggregat i kommunen (privat og offentlig) 
- Rutiner for testing og bruk av nødaggregat 
- Drivstofflager knyttet til aktuelle nødstrømsaggregat 
- Handlingsplan og tett samarbeid med strømleverandør 
- Kartlegge alternative kommunikasjonsløsninger. Hvordan når vi nødetatene ved langvarig brudd 
- Oversikt over basestasjoner for nødnett 
- Plan for allokering av tjenester (alternative arbeidssteder og oppmøte steder for innbyggere) 
- Sikre tilgang på papirversjoner av beredskapsplaner  
- Plan for matforsyninger til utvalgte enheter/avdelinger 
- Samhandling med nabokommuner (settekontor) 
- Bevisstgjøring og øvelser knyttet til beredskap satt i system 
- CIM: regelmessig øvelse i bruk av verktøyet 
- Tilgang til midlertidig bolig 


 
 
 


UØNSKET HENDELSE: Langvarig strømbrudd (6 timer – 3 døgn) ID: C1 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Langvarig bortfall av kraftforsyning, brudd på strømnettet kan gi konsekvenser for KOA, spesielt om det inntreffer under 
vinterstid. Vannforsyningen kan bli påvirket og avløpsvann kan sige inn i rent vanns rørene (trykkfall). Det vil kunne påvirke 
drift på alle enhetene på kommunalområdet, slik at tjenestene må stenge. 


Årsaker: 
- Brann i trafo 
- Naturkatastrofer 
- Terror  


- Ekstremvær 
- Teknisk svikt. 
- Forsyningssvikt 







Identifiserte eksisterende 
tiltak: 


- Nødaggregat på rådhuset i gamle Rygge, samt noen helseinstitusjoner. 
- Rutiner som omhandler at barn/elever blir sendt hjem og foreldre varslet 
- Varslingssystemer sentralt og lokalt (CIS, transponder og Visma flyt barnehage) 
- Automatisk avlysning av konsultasjoner (?) 


Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 2 – Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig X 4 – Meget sannsynlig 
5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Vil ramme store deler av kommunens drift på område KOA og kan føre til at tjenestene må 
stenges.  


Følgehendelser (mulige): 


- Ekom tjenester 
- Drivstoff 
- Varmekilder 
- Medisinsk utstyr 
- Transport 
- Vann/ avløp 
- Lite ressurser/bemanning 


Konsekvensvurdering/risi
ko: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse: 
X      Vi kan ikke se at dette vil få store konsekvenser på 


vårt kommunalområde 


Ytre miljø 
X      Vi kan ikke se at dette vil få store konsekvenser på 


vårt kommunalområde 


Materielle verdier 
X      Vi kan ikke se at dette vil få store konsekvenser på 


vårt kommunalområde 
Stabilitet    X   Grunnet varighet av strømbruddet 


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 


- Alle samfunnsfunksjoner. 
- Stengte skoler og barnehager – foreldre må bli hjemme  


Omdømme: 
- Avhengig av hvordan kommunens kriseledelse håndterer situasjonen, og hvilken beredskap som 


finnes lokalt. 


Behov for befolknings-
varsling: 


- Ja 


Behov for evakuering: 
- Ja, avhengig av omfang.  


Usikkerhet: LAV Begrunnelse: Kommunen har relevant data og erfaringer. 


Styrbarhet: HØY 
Begrunnelse: Kommunen kan påvirke omfanget av hendelsen gjennom gode 
beredskapsplaner. 


Forslag til tiltak 


- Ledere får tilgang til lokaler med strømaggregat 
- Tilpasset tiltakskort opp mot varighet av strømbruddet 
- Informasjonsflyt (hvem gjør hva når krisen oppstår) 
- Materiell tilgjengelig f.eks. et lager med lommelykter 
- Dialog og kartlegging av varighet med strømleverandør på overordnet nivå 


 
 


UØNSKET HENDELSE: Langvarig brudd på EKOM-tjenester (6 timer - 3 døgn) ID: C2 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Begrepet «EKOM» omfatter telekommunikasjon og IKT-systemer. Svikt i kritiske EKOM systemer over lengre tid har som 
oftest årsak i strømbrudd og naturhendelser som flom, sterk vind, og lynnedslag som rammer infrastrukturen. Solstorm 
kan også medføre utfall. EKOM systemer kan også falle ut som følge av teknisk svikt med årsak i brann eller kortslutning, 
eller villede handlinger som cyberangrep, hærverk eller sabotasje. Det har de siste årene vært flere hendelser i Norge som 
har gjort at kritisk EKOM infrastruktur har falt ut og skapt problemer. Utfall av EKOM infrastruktur er også en av flere 







konsekvenser ved utfall av kraftforsyning, etter 8 timer har de fleste EKOM tjenester falt ut. Nødnett har vist seg å være 
sårbart og falt ut i forbindelse med strømbrudd på relativt få timer.  Bortfall vil også påvirke betalingstjenester. Områder 
som Nav og helsestasjon som drifter elektroniske systemer med sensitive opplysninger vil være spesielt sårbare.   


Årsaker: 


- Tilsiktet handling  
- Teknisk svikt 
- Romvær 
- Ekstremvær 
- Strømbrudd 


- Brann/kortslutning 
- Cyber-angrep 
- Sabotasje 
- Gravearbeid 
- Hendelse hos skyleverandør eller ekstern 


server 
- Linjebrudd 


Identifiserte eksisterende 
tiltak: 


- Interne beredskapsplaner 
- Gode rutiner for backup-løsninger 
- Lokale sikkerhetsrutiner  


 


Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig X 4 – Meget sannsynlig 5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Utfall av ekom. kan gi store konsekvenser for liv og helse dersom det samtidig er behov for 
livreddende hjelp og man ikke oppnår kontakt med nødetatene. 


Følgehendelser (mulige): 


- Bortfall av tjenester som er avhengig av elektronisk styring, hamstring og sosial uro. 
- Umulig eller problematisk å kontakte nødetater via elektronisk kommunikasjon. 
- Umulig eller problematisk å kontakte brukere/pårørende. 
- Alarmer fra teknisk utstyr (brann, innbrudd og voldsalarm). 
- Krisehåndtering blir vanskelig pga manglende elektronisk kommunikasjon 


(beredskapsplaner, tiltakskort, bemanningsplaner). 
- NAV/barnevern/KAI (forb.helse) mister tilgang til saksmapper og journaler. 


 
Konsekvensvurdering/risi
ko: 


1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:   x     


Ytre miljø x       


Materielle verdier x       


Stabilitet     x   


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 


- Administrativ styring og -ledelse og saksbehandling.  
- Samtidige hendelser blir umulig å håndtere grunnet mangel på kommunikasjon. Informasjon til innbyggere kan 


svekkes. 
- All kommunikasjon, pasientjournaler, alarmsystemer etc. 


 


Omdømme: 
-Avhengig av hvordan kommunens kriseledelse håndterer situasjonen 


Behov for befolknings-
varsling: 


- Ja 


Behov for evakuering: 
- Nei, ikke i utgangspunktet 


Usikkerhet: MIDDELS Begrunnelse: Relevant informasjon om e-kom tjenesten er tilgjengelig. 


Styrbarhet: MIDDELS Begrunnelse: Kan påvirke konsekvensene gjennom risikoreduserende tiltak.  


Forslag til tiltak 


- Reserveløsninger strøm for kritisk viktige funksjoner og roller 
- Reservelager drivstoff knyttet til ev. nødaggregat 
- Gode kriseløsninger for kommunikasjon til innbyggere  
- Gode backup-rutiner (tilgjengelighet og hvor mange) 
- Alternative leverandører til IT-infrastruktur (IKT- og telekomm.) 
- Prioriterte tele-abonnement for kriseledelse i hver enkelt enhet 







- Kritisk viktige funksjoner bør vurderes tilgang til nødnettet 
- Øvelse og bevisstgjøring av ulike scenarioer og case i hver enkelt enhet. Dette bør settes i system 


 


UØNSKET HENDELSE: Langvarig bortfall av vannforsyning og avløp (6 timer - 3 døgn) ID: C3 


 
Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Bortfall av vann og avløp vil påvirke tjenesteleveransen på flere av enhetene på KOA. Skole, barnehager, helsestasjon, 
kulturarenaer, idrettsanlegg, aktivitetssentre etc. vil kunne måtte stenge ved langvarig bortfall av vann og avløp. 


Årsaker: 


- Strømbrudd 
- Ledningsbrudd 
- Forurensing (ledningsnett),  
- Bortfall av kritiske råvarer/kjemikalier,  
- Svikt i teknikk (pumper etc.) 


- Terror/ ondsinnet handling 
- Ekstremvær 


Identifiserte eksisterende 
tiltak: 


-    Nødvannssamarbeid (VA er ansvarlig)  
-    Rutiner for å sikre vann i virksomhetene 


Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig X 4 – Meget sannsynlig  5 – Svært sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Vann og avløp er en kritisk samfunnsfunksjon og ved bortfall vil store deler av kommunalområde KOA 
rammes f.eks. skoler, barnehager, idrettsanlegg, institusjoner med mer. Ved svikt i vannforsyningen 
vil også brannvannkapasiteten i kommunen svekkes. 


Følgehendelser (mulige): 


- Forurensing 
- Økt smitterisiko 
- Sanitære forhold kan blir utfordret 
- Utfordring med matservering i virksomheter som serverer mat 


  
Konsekvensvurdering/risi
ko: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse: 
X      Vi kan ikke se at dette vil få store konsekvenser på vårt 


kommunalområde 
Ytre miljø X      Usikkerhet rundt utearealer og idrerettsanlegg 


Materielle verdier  X     Hvis avløp ryker mv  


Stabilitet    x   Begrunnet i varighet og sanitære forhold 


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 


- Helsestasjonene, teknisk personell/ tjenester, skole og barnehage, institusjoner, krisesenteret mv. 


Omdømme: 
- Avhengig av hvordan MOVAR og kommunens kriseledelse håndterer situasjonen 
- Virksomhetenes håndtering, kommunikasjon og beredskap 


Behov for befolknings-
varsling: 


- Ja 


Behov for evakuering: 
- Sjeldent behov, og evt. ved få lokasjoner/ personer 


Usikkerhet: LAV 
Begrunnelse: God historikk og kartlegging av hendelsen som kan inntreffe i 
vannforsyningen. 


Styrbarhet: HØY Begrunnelse: Beredskapsplan for vannforsyningen.  


Forslag til tiltak 







- Plan for å få på plass erstatningslokaler 
- Festivaltoaletter – avtaler md leverandør og kartlegge behov og muligheter (antall og plassering) 
- Plan for utkjøring av vann 
- Plan for kommunikasjon med foreldre/pårørende/brukere (Informasjonsflyt) 
- Lokale rutiner for å begrense bruk av vann i krise situasjoner 
- Innkjøp av materiell i tilfelle langvarig bortfall av vann 


 
 


UØNSKET HENDELSE: Langvarig forsyningssvikt (legemidler/matforsyning/drivstoff) ID: C4 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Svikt i forsyninger. Mangel på varer som mat, drivstoff og medisiner. Dette er sjelden en lokal hendelse, men vil være nasjonal 
og medføre utfordringer med å få tak i livsviktige medisiner. Mangel på drivstoff vil kunne gi utfordringer for kommunen å 
opprettholde tjenestetilbud. Sårbare personer er særlig utsatt.  


 


Årsaker: 


- Svikt i leveranse 
- Ulykke 
- Mangel på råvarer 
- Svikt i transportsektoren  
- Terror 


 


- Brudd i avtaler 
- Personellmangel  
- Streik 
- Produksjonssvikt 
- Krig 


Identifiserte eksisterende 
tiltak: 


- Tilgang kriselager smittevernlager 
- Vaksinelager, barnevaksinasjonsprogrammet for 6 mnd. 
- Jod-lager  
- Nødaggregat og drivstofflager – sjekkes med MKE 
- Nødlager i bolig? Tørrvarelager?- Sjekke opp 
 


Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 2 - Moderat sannsynlig  3 – Sannsynlig  4 – Meget sannsynlig X 5 – Svært sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Kan medføre at pasienter med livstruende sykdommer ikke får kritiske medisiner og matmangel. 
Kommunens geografiske plassering vil mest sannsynlig ikke medføre langvarig svikt, - med mindre 
det er en regional eller nasjonal hendelse, og da vil nasjonale myndigheter bistå i håndtering av 
hendelsen. 
Helsestasjon, NAV og barnevern, bolig og inkludering sine brukere spesielt sårbare. 
Vil kunne medføre sosial uro. 
 


Følgehendelser (mulige): 


- Hamstring 
- Kapasitetsutfordringer 
- Sosial uro 
- Økt sannsynlighet for utbrudd av smittsomme sykdommer 
- Transportutfordringer 


 
Konsekvensvurdering/risi
ko: 


1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:     x  Erfaringstall /statistikk 


Ytre miljø x      Mindre transport 


Materielle verdier   x    Sosial uro – innbrudd /ødeleggelser 


Stabilitet    x   Manglende dekning av grunnleggende behov 


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 


 
Politi, brann og redning. Alle kommunale tjenester og institusjoner og tjenestekjøretøy i KOA. 


Omdømme: 


- Dårlig håndtering kan få konsekvenser for omdømme 
- Sikre god og riktig informasjon  
- Organisering og håndtering 


 







Behov for befolknings-
varsling: 


- Ja 


Behov for evakuering: 
- Nei 


Usikkerhet: HØY 
Begrunnelse: Det er lite erfaring fra hendelser i Norge med total forsyningssvikt i sentrale 
strøk. 


Styrbarhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Sikre lager livsnødvendige medisiner og kapasitet kan redusere 
konsekvensen ved forsyningssvikt.  


Forslag til tiltak 


- Oversikt og prioriteringer av nødaggregat 
- Vurdere lagringskapasitet og behov av tørrvarer og nødlager. 
- Plan for kommunikasjon 
- Strategi for å prioritere og rasjonere 
- Tiltakskort for forsyningssvikt 
 


 
 


UØNSKET HENDELSE: Stor brann i institusjon/virksomhet ID: D1 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Brann i barnehage, skole, idrettsanlegg, institusjon etc. kan ha stor konsekvens for liv og helse. Ved brann vil også 
evakuering av bygg kunne være utfordrende og kreve større bistand fra brannvesenet.  


Årsaker: 


- Brann,  
- Eksplosjon,  
- Bruk av levende lys, 
- Ildspåsettelse 


- Brann i parkerte kjøretøy som spres til bolig 
- Feil på fyringsanlegg 
- Teknisk svikt på elektriske installasjoner 
- Lynnedslag 


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


- Lokale og gode brannvernrutiner, både forebyggende og beredskap (Branninstrukser, 
opplæring, brannvernrunder med egenkontroll i bygg, forebyggende rutiner. F.eks. ikke 
bruke te-lys) 


- Egne brannvernledere på virksomhetene  
- Tilsyn fra brannvesenet 
- Varslingssystemer/merking av rømningsveier 
- Deltakelse i nasjonal brannvernuke 
- Rutiner og opplæring i førstehjelp 


 
Sannsynlighet:  
(Sett kryss) 


 1- Lite sannsynlig  2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig X  4 – Meget sannsynlig  5 – Svært sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Ressurskrevende, krever evakuering av personer som ofte ikke kan rømme selv. Bistand fra 
omkringliggende brannvesen og ambulansetjeneste må påregnes. 


Følgehendelser  
(mulige): 


- Må etablere midlertidig bosted for mange.  
- Skoler/barnehager/aktivitetssenter/institusjoner må stenge.  
- Mangel på personell  


Konsekvensvurdering/   risiko: 
1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:    X   Enkelte brannforløp går så raskt at det er vanskelig å 
begrense antall skadde 


Ytre miljø  X     
Vi anser at det vil ha liten konsekvens, kun lokale 
skader 


Materielle verdier    X     Størrelsen på kostnaden avhenger av omfanget  


Stabilitet    X   Det kan etableres erstatningslokaler innen 2-4 dager 


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 







 
- Helsetjenestene, barnehager, skoler, barnevern, NAV, dagsentre, krisesenter mv 


Omdømme: 
  Ja, dersom hendelsen og de berørte ikke håndteres som forventet. Tjenestene må være forberedt. 


In 
Behov for befolknings-varsling: 


  Ja 


Behov for evakuering: 
 Ja 


Usikkerhet: LAV Begrunnelse: Historisk data og informasjon er tilgjengelig. 


Styrbarhet: HØY Begrunnelse: Mange iverksatte tiltak ved nødetater og brannforebyggende tiltak 


 Forslag til tiltak 


- Plan for erstatningslokaler, både for kortsiktig og langsiktige varighet  
- Konsekvensvurderinger av midlertidig plassering/beliggenhet for brukere.  Kartlegging av bl.a. behov for transport mv 
- Informasjon på flere språk, sikre tilgang på oversatt informasjon. Avtale med tolketjeneste. 
- Sikre at eksisterende tiltak er kjent og etterleves. (Evakueringsplaner og forebyggende tiltak) 
- Se til at byggene er i forskriftsmessig stand – MKE og leietaker (vårt ansvar, daglig drift, for eksempel klare 


rømningsveier mv.) 
- Samhandlingsrutiner mellom tjenesten og kommunikasjon/krisestab.  
- Sikre god informasjonsflyt 


 
 


UØNSKET HENDELSE: Sosial uro, mistillit/Alvorlige tilsiktede hendelser  ID: E1 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Hendelsen avgrenses til: TILSIKTEDE HENDELSER SOM I ALVORLIG GRAD TRUER ELLER SKADER SAMFUNNET ELLER 
INNBYGGERNE. I praksis snakker vi om i sannsynlighetsrekkefølge: 


1. Uavklarte og innringte bombetrusler mot skoler/etater 
2. Funn av bomber eller bombelignende gjenstander 
3. Begrunnet frykt for dødelig vold på skolen  
4. Elever/barnehagebarn/egne ansatte – drept på fritiden 
5. Terror/pågående livstruende vold (PLIVO)  


Sosial uro hvor større grupperinger av mennesker gjør opprør mot offentlige myndigheter, herunder kommunen og privat 
eiendom. Større folkemengder kan også medføre skade på menneskers liv og helse. 
Nav, barnevern, idrettsanlegg, kultur, skoler og barnehager kan her bli hardt rammet. 


Årsaker: 


- Terror 
- Personlig krise 
- Psykiatri/ rus 
- Ustabilitet  
- Ekstremisme  
- Utenforskap 
- Religion 
- Mistillit  
- Lav sysselsetting 


  


- Mobbing 
- Konflikter 
- Hevnaksjoner 
- Aggresjon mot kommunens tjenester  
- CBRNE-hendelser 
- Levekår 
- Fattigdom 
- Lavt utdanningsnivå  
- Ekstremisme 


Identifiserte eksisterende 
tiltak: 


- Plan mot radikalisering 
- Levekårsplan 
- Vold i nære relasjoner 
- Rusplan 
- SLT (samordning av rus og- kriminalitetsforebyggende tiltak) 
- Politiråd 
- Satsning mot ungdom som prioritert gruppe  
- Beredskapsplaner ned på individnivå (ved fare for vold og trusler) 


 







Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 
 
2 - Moderat sannsynlig 
 


 
3 – Sannsynlig X 
 


4 – Meget sannsynlig 5 – Svært sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Håndteringen av hendelsen vil kreve store ressurser, også i lang tid etter hendelsen. Handlingen 
kan oppstå på de fleste tjenesteområder, men personale med tett innbyggerkontakt er mest 
utsatt.  


Skoler, barnehager, idrettshaller, institusjoner, barnevernstjenesten og arrangementer kan være 
sårbare lokasjoner.  


Følgehendelser (mulige): 
- Kan medføre mulig smitteeffekt 
- Langvarig oppfølgingsarbeider 


Konsekvensvurdering/risi
ko: 


1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:    x    


Ytre miljø  x      


Materielle verdier    x    


Stabilitet    x    


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 


- Skole, sykehjem, Admin/ledelse, kriseteam, barnehage, helse/omsorg, kommunikasjon 
- Økt belastning på offentlige tjenester 
- Nødetater 


 


Omdømme: Kommunens håndtering av aksjonen er avgjørende for omdømme 


Behov for befolknings-
varsling: 


 
Ja, men avhengig av faktisk hendelse, behov for å informere, berolige og forklare evt. avverge. 
Bør utarbeide plan for krisekommunikasjon i forkant 


Behov for evakuering: 
 
Ja 
 


Usikkerhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Er noe data på hendelser/trusler om dette også i Norge, men det 
foreligger usikkerhet hvorvidt det vil inntreffe i kommunen. 


Styrbarhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Beredskapsplaner og forebyggende arbeid, men menneskelige 
handlinger er utfordrende å styre.  


Forslag til tiltak 


-  Tettere tverrfaglig samarbeid mellom enhetene 
- Innbygger dialog  
- Bevisstgjøring og øvelse knyttet til ulike scenario og case. Bør gjøres regelmessig. 
- CIM- regelmessig testing av systemet. 
- Gode varsling- og alarmsystemer.  
- Hva er stille evakuering, og hvordan øve og gjøre dette kjent i enhetene 
- Hvordan håndtere «mistenkelig pakke». (NAV har tiltakskort på dette) 
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1. Oppsummering 
Denne ROS-analysen inneholder de hendelsene vi på gitte tidspunktet mener skal være med i 
kommunalområde Plan, miljø og teknikk (PMT) sin vurdering i forhold til beredskap. 
De tiltak som er beskrevet som "Nye tiltak" vil bli drøftet iverksatt - enkelte av tiltakene må drøftes 
med overordnet nivå. I forbindelse med slike drøftinger vil det være nødvendig å gjøre en kost- 
nytteanalyse. Kost-nytteanalysen må da ta opp i seg de vurderinger virksomheten har gjort i forhold 
til sannsynlighet og konsekvens før og etter "nye tiltak". 


Ros-analysen avgrenses mot HMS sikkerhetsoppfølging og uønskede hendelser knyttet til risikofylt 
og farlig arbeid på området i henhold til HMS regelverk. Her skal prosedyrene i det overordnede 
HMS systemet med tilhørende lokale HMS prosedyrer følges (se MK risikofylt og farlig arbeid, MK 
Ulykker og nesten ulykker). 


Ved gjennomgang av de ulike fare kategoriene og de totalt 24 uheldige hendelser fra Moss 
kommune overordnet ROS, er det plukket ut 16 hendelser som er vurdert med hensyn på sårbarhet 
og risiko på kommunalområdet PMT. For de 16 hendelsene er det vurdert at de er av et slikt omfang 
at det medfører involvering av kommunens kriseledelse og vil av den grunn være omfattende og 
alvorlige hendelser med store konsekvenser. Se tabellen under. 


Farekategori  Uønsket hendelser  ID 


A. Menneskers helse - Epidemi/pandemi  A1 


B. Dyresykdommer - Spredning av alvorlig 
dyresykdom (zoonoser) 


B1 


C. Plantesykdommer - Alvorlig plantesykdom 
 


C1 


D. Naturhendelser 
og ekstremvær 


- Skred 
- Flom og overvann 
- Ekstremvær 


D1 
D2 
D3 


E. Svikt i kritisk 
infrastruktur 


- Langvarig strømbrudd 
- Langvarig brudd i 


ekomtjenester (elektronisk 
kommunikasjon) 


- Langvarig bortfall av 
vannforsyning  


- Langvarig bortfall av avløp 
- Langvarig brudd i sentrale 


transportårer 
- Langvarig forsyningssvikt 


E1 


E2 
 


 
E3 


E4 


E5 


E6 


 F. Store branner - Stor skogbrann 
- Stor brann i 


institusjon/virksomhet 


F1 


F2 


G. Akutt 
forurensning 


       -     Akutt forurensing G1 


H. Tilsiktede 
hendelser 


       -     Alvorlige tilsikte hendelser H1 







Risikoanalysen av de uønskede hendelsene for Plan, miljø og teknikk viser uakseptabel risiko (rødt 
nivå) for 7 av 16 hendelser i kategorien liv og helse, 7 av 16 hendelser i kategorien ytre miljø, 10 av 
16 hendelser i kategorien materielle verdier/samfunnsverdi, og 9 av 16 hendelser i kategorien 
stabilitet.  


Uønskede hendelsene som fremstår med forhøyet risiko for flest konsekvensverdier samtidig 
(liv/helse, materielle verdier/samfunnsverdier, ytre miljø og stabilitet) er alvorlige tilsiktede 
handlinger, skred, flom og overvann 


2. Arbeidsmetode 
ROS-analysen på kommunalområdet gjennomføres i 3 faser med disse aktivitetene: 


 Planlegging og oppstart defineres som forberedende arbeid. Ansvarlig er direktør PMT. 


 Analysen ledes av en arbeidsgruppe hvor de ulike fagområdene og aktuelle samvirkeaktører 
er representert. 


 Oppfølging 


1: Planlegging og oppstart 
- Direktør for kommunalområdet PMT har valgt ut person/gruppe som står for forarbeid og 
veiledning av samtlige virksomheter  
- Gruppen forbereder workshops for gjennomgangs av hendelsesskjemaer  
- Gruppen sender aktuelle hendelsesskjemaer til utpekte deltakere i forkant av workshops 
- Gruppen vurderer om det er andre relevante uønskede hendelser som ikke er nevnt i overordnet   
ROS-analyse som må vurdere for kommunalområdet. 


2: Analyse  
Relevante fagområder og samvirkeaktører gjennomgår hendelsesskjemaer 
- Kartlegging av nå-situasjon  
- Vurdering av hendelser  
- Vurdering av tiltak; eksisterende og nye - med anbefalinger  
- Risikovurdering nå. I egen oppfølgingsplan skal risikovurdering etter tiltak vurderes og nye 
anbefalinger av tiltak gis 


3: Oppfølging  
- Kommunalområdets analyse legges inn i CIM-verktøyet av utnevnt person/gruppe  
- Kommunedirektøren godkjenner ROS-analysen  
- Beslutninger som gjelder nye tiltak foretas av direktør for PMT 
- Tiltakene som vedtas gjennomført gjennomføres  
- Evaluering 


3. Forutsetninger og avgrensinger 
Utgangspunkt. 
Ved utarbeidelsen av kommunalområdet PMT sin ROS-analyse er det tatt utgangspunkt i Moss 
kommunes overordnede ROS-analyse. 
Vår analyse er utarbeidet på bakgrunn av en mal og sendt på høring til arbeidsgruppe i etterkant av 
workshop ROS PMT. Dokumentet skal lagres i CIM.  


Geografisk begrensning av analysen. 
De hendelser som er med i analysen er ment å være retningsgivende, og legges til grunn for 
kommunalområdets arbeid med ROS-analysen. 







Hendelsene som er med i analysen gjelder dermed for kommunalområdet PMT med tilhørende 
lokasjoner. 


Prosess og kompetanse. 
Å gjennomføre en ROS-analyse handler om å være kreativ og ha oversikt over de beredskapsmessige 
utfordringer som foreligger i dag og i fremtiden. Det faglige grunnlaget for analysen er hentet fra 
ansattes kompetanseområder og veiledning av Kommunedirektørens utvalgte. 


Definisjoner av begreper (NS 5814:2014 Krav til risikovurderinger). 


 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse): Risiko- og sårbarhetsanalysene er en 
systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres 
ved kartlegging av uønskede hendelser og årsaken til og konsekvenser av disse. 


 Risiko: Risiko gir uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og konsekvensene av en 
uønsket hendelse. 


 Sårbarhet: Sårbarhet gir uttrykk for manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå 
virkninger av en uønsket hendelse og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand. 


 Sannsynlighet: Sannsynlighet sier noe om i hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne 
inntreffe og kan uttrykkes med ord eller som en tallverdi. Frekvens kan brukes i stedet for 
sannsynlighet ved estimering av risiko. 


 Konsekvens: Konsekvens beskriver mulig følge av en uønsket hendelse, som for eksempel 
tap av liv og helse, og uttrykkes med ord eller som tallverdi. 


 Analyseobjekt: Analyseobjekt er geografiske, tekniske, organisatoriske, miljømessige eller 
menneskelige faktorer som omfattes av risikovurderingen, herunder eksisterende 
forebyggende tiltak eller beredskap. 


 Forebyggende tiltak: Et tiltak som iverksettes for å forebygge/hindre at en uønsket hendelse 
inntreffer. 


 Skadebegrensende tiltak: Et tiltak som iverksettes for å begrense konsekvensene av at en 
uønsket hendelse inntreffer. 


Sannsynlighet og konsekvens - kriterier for vurdering av risiko. 
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens for de enkelte hendelsene er utfordrende, og arbeidet er 
basert på en vurdering etter de tabeller som er gjengitt under «6.3.3.2 Kategorisering av 
sannsynlighet og konsekvens». Denne øvelsen blir raskt preget av hvilket ståsted den som leser 
analysen har. Kriteriene i denne analysen gjelder følgelig for vårt kommunalområde. Det handler om 
å gjøre noen valg som legges til grunn for vurderingene, og så være lojal mot disse. Vi har gjort våre 
refleksjoner og vurderinger ut fra eget ståsted. Det viktigste er at hendelsene er med i analysen og 
vurdert etter noen forhåndsbestemte kriterier. Analysen fungerer også som et varsel til de som blir 
berørt om at her ligger det noen utfordringer som man er nødt til å ta hensyn til. 


Begrunnelse for valg av hendelser. 
Valg av hendelser i ROS-analysen for kommunalområde PMT, er basert på de erfaringer og det 
faglige skjønn som ble utvist av våre ansatte. Deres bidrag og grunnlag for å velge ut hendelser, er 
basert på egne erfaringer samt underlagsdokumentasjon. ROS-analysen dekker hendelsene for vårt 
kommunalområde. 


Søkelyset på valg av hendelser har hele tiden vært med det overordnede perspektiv. Hvilke 
hendelser kan ramme kommunalområde som er av et slikt omfang at PMT sin beredskapsgruppe blir 
involvert. Mange av hendelsene finner man igjen i overordnet ROS-analyse for Moss kommune. 
Objektsikkerhet der dette er relevant er ikke beskrevet, og forutsettes dekket på overordnet nivå 
gjennom kommunens håndtering av Sikkerhetsloven. 


 


 







 


 


Hendelser som ble vurdert og ikke tatt med i analysen 


Uønsket hendelse  


Veitrafikkulykke  


Jernbaneulykke 


Skipsulykke 


Industriulykke (storulykke) 


Stor ulykke med transport av farlig gods 


Dambrudd 


Sosial uro, mistillit 


Atomhendelse   


Selv om disse berører samfunnskritiske funksjoner ble de vurdert dithen at de blir ivaretatt i Moss 
kommunens overordnede ROS-analyse, eller ROS-analysene for de andre kommunalområdene.  


Håndtering av funn og vurdering av restrisiko. 
Det henvises til samletabell for alle hendelsene og risikomatrisen som angir risiko, risiko etter 
eksisterende tiltak. Risiko etter nye tiltak følges opp i egen oppfølgingsplan. Selv med eksisterende 
og nye tiltak vil det være hendelser som blir stående igjen med en høy risiko. Graderingen er et 
resultat av de vurderinger vi har gjennomført. Hendelsenes restrisiko kan i noen grad reduseres ved 
ytterligere tiltak, men dette vil være en kost/nytte vurdering. En viss restrisiko må man imidlertid 
akseptere for enkelte hendelser. 


Tiltak/Oppfølgingsplan 
Tiltaksdelen kan ofte være utfordrende fordi det alltid vil være en kost-nytte-vurdering knyttet til 
eventuell iverksettelse, samt at det i noen tilfeller berører eksterne aktører. Tiltakene i denne ROS-
analysen ligger på alle nivåer i kommunalområdet. 


Overordnede risiko- og sårbarhetsvurderinger for kommunalområdet PMT. 
Disse vurderingene gjelder samlet for alle enheter, virksomheter og avdelinger i kommunalområdet 
PMT. De beskrive noen av de utfordringer, muligheter og begrensninger kommunalområdet står 
overfor ved en alvorlig uønsket hendelse. Dette er universale vurderinger som kommer til syne ved 
de fleste hendelser. De avhenger ikke bare av type hendelse, men også av alvorlighetsgraden til den 
aktuelle hendelsen, og er ment som en hjelp til direktøren og andre ledere ved vurdering av 
situasjonen. 


Varsling og evakuering. 
Flere av hendelsene beskrevet her har som anbefalte tiltak en form for varsling og evakuering for å 
begrense skadeomfanget. Varsling kan ofte være det mest effektive tiltaket for å redusere skade på 
liv og helse rett før hendelsen inntreffer og rett etter at hendelsen har inntruffet. Likeledes kan 
evakuering bli nødvendig både før en hendelse inntreffer som et forebyggende tiltak, og etter en 
hendelse som et skadebegrensende tiltak. 


En av utfordringene med varsling er å få denne raskt nok ut til de aktuelle berørte. En annen er hvem 
som kan sende ut denne, og i en organisasjonsform som gjør at dette er mulig uansett når behovet 







måtte oppstå. En tredje problemstilling er språk med innvandringen vi har i Moss. Utfordringene 
med den umiddelbare evakueringen er nært knyttet til utfordringene med å få ut en effektiv 
varsling. Etter selve evakueringen som iverksettes, er det kommunens ansvar å opprette 
mottakssenter og pårørendesenter (EPS). 


Kommunikasjon og informasjon. 
I nær alle hendelsene er det beskrevet et stort behov for kommunikasjon og informasjon. I de fleste 
evalueringer av øvelser og hendelser går punktet om kommunikasjon og informasjon igjen. Mange 
blir overveldet av det massive medietrykket og den store mengden arbeid dette skaper, og et 
gjennomgående moment er at dette emnet ikke er tillagt stor nok vekt. Dette trykket, og mengden 
med arbeid vil sannsynligvis bare øke fremover. Det blir et stadig større informasjonsbehov, og en 
stadig mindre aksept for at dette tar tid. 


De største utfordringene her er det massive trykket som gjerne kommer først, mengden med arbeid 
som må gjøres og tilgangen til eller klareringen av frigitt informasjon. PMT er sjelden alene i 
håndteringen av en hendelse, og må klarere og få frigitt informasjon før de kan gå ut med den. PMT 
er bevisst på hvilken rolle den spiller, og at denne rollen kan være annerledes enn den de har i daglig 
drift. 


PMT har som mål å komme raskt ut med riktig mengde og type informasjon. PMT har i tillegg 
begrensninger som ligger i hvilken rolle de spiller i hendelsen, med hvilken informasjon de kan gå ut 
med. Denne rolleavklaringen kan komme som et forsinkende element. 


Kontinuitetsplanlegging. 
Kontinuitetsplanlegging dekker PMT sin evne til å opprettholde sine tjenester når den utsettes for en 
uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sine tjenester etter at hendelsen har inntruffet. 
Kontinuitetsplanlegging som fører til en normalisering av situasjonen, bør være et førende prinsipp. 


Utfordringene for kontinuiteten under disse hendelsene er mange, men de kan grovt sett deles i to 
hovedgrupper. Den første hovedgruppen er en mangel på ressurser som for eksempel personell, 
strøm, varme, forsyninger, vann, drivstoff og i enkelte tilfeller lokaler som gjør virksomhetenes drift 
anstrengt. Den andre hovedgruppen er tilstander frembragt av hendelsen som vanskeliggjør 
opprettholdelsen av virksomheten slik som ekstremvær som hindrer utendørs aktivitet, avsperret 
infrastruktur, avsperrede områder og bygninger, lokaliteter som forsvinner som følge av brann eller 
skred samt fravær av kommunikasjon. Mangel på ressurser byr på store utfordringer å planlegge for, 
men ansvaret vil ligge på PMT sitt nivå.  


Styrende underlagsdokumentasjon: 
 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret 


(sivilbeskyttelsesloven) (Justisdepartementet) 
 Forskrift om kommunal beredskapsplikt (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 
 Krav til risikovurderinger, NS 5814:2014 (Standard Norge) 
 Moss kommunes Helhetlig ROS-analyse 


4. Beskrivelse av analyseobjekt 


Bakgrunn og mål: 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for kommunalområdet Plan, miljø og teknikk 
(heretter kalt PMT), herunder kartlegging, systematisering og vurdering av sannsynligheter og 
konsekvenser av uønskede hendelser, og hvordan disse påvirker kommunalområdet og dens 
tjenester. Plassering av uønskede hendelser i en risikomatrise innebærer at kommunalområdet tar 
stilling til risikoforhold på PMT, slik at nødvendige tiltak blir identifisert og prioritert. En ferdig ROS-
analyse er et levende styringsdokument, som gir grunnlag for det videre arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap på kommunalområdet.  
 







Forutsetninger og Begrensninger: 
Denne Ros-analysen gjelder for kommunalområdet PMT. 
Det er utarbeidet en felles helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Moss kommune, 
herunder kartlegging, systematisering og vurdering av sannsynligheter og konsekvenser av uønskede 
hendelser, og hvordan disse påvirker kommunen og dens tjenester. 
PMT er deltaker i den overordnede ROS-analyse for Moss Kommune, og analysen avgrenses mot 
vurderinger som er foretatt i denne. 
 
Geografisk avgrensning og beskrivelse: 
Moss kommunes arealgrenser (for enkelte fagområder strekker arealene som forvaltes utover 
kommunens grenser som f.eks. for Skjærgårdstjenesten, landbruksforvaltningen og viltforvaltningen 
se pkt. 6.1.1.) og kommunalområdet PMT sine ansvarsområder og lokasjoner. 
Se beskrivelse av analyseobjekt og område under pkt. 6.1.1 


5. Kommentarer til analysen 
 
PMT sin ROS-analyse er initiert av direktøren på PMT, og utarbeidet etter mal tilsendt av 
beredskapskoordinator i kommunen. 


6. Planlegging og oppstart 
6.1. Beskrivelse av analyseområde 
6.1.1. Beskrivelse 
Kommunalområdet «Plan, miljø og teknikk» består av 4 enheter: 
  
Enhet:  Antall ansatte/årsverk:  Lokasjon(-er):  
Samfunnsutvikling   8 ansatte  1 (Bylab)  
Plan, bygg og geodata   28 ansatte 1 (Moss rådhus)  
Kommunalteknikk   60 ansatte 2 (Moss rådhus og Solgård skog 17)  
Miljø og landskap   33 ansatte 2 (Moss og Rygge rådhus)  


 
 
Enhet Samfunnsutvikling utvikler overordnet planverk for samfunnsutvikling, bolig, areal 
og transportplanlegging, samt deltar i enkelte regionale samarbeid og fagfora på vegne av 
kommunen.  
 
Enhet Plan, bygg og geodata har ansvar for reguleringsplanlegging i kommunen og behandler private 
reguleringsplanforslag. Byggesaker behandles etter plan og bygningsloven og det føres tilsyn og 
følges opp ulovligheter. Enheten har også ansvar for å ivareta geodata, oppføring i 
matrikkelen, oppmålingsforretninger og kommunens karttjenester og planregister.  
 
Enhet Kommunalteknikk ivaretar, forvalter, drifter og utvikler kommunal infrastruktur for vei, vann 
og avløp. Enheten forvalter og ivaretar også bil og maskinparken på vegne av hele kommunen.   
 
Enhet Miljø og landskap ivaretar kommunens miljøforvaltning, forurensningssaker, arbeid med 
klimatilpasning og renovasjonsløsning. Enheten forvalter, drifter og utvikler også 
kommunens parkeringsarealer, byrom, parker, turstier og friluftsområder inkludert 
verneområder. Skjærgårds- og Vansjøtjenesten for kommunene Moss, Vestby og Råde ivaretas også 
innen enheten. Forvaltning og rådgivning innen landbruk, skogbruk og viltforvaltning ivaretas i 
enheten på vegne av kommunene Moss og Råde.  
 
PMT har flere lokasjoner innen kommunegrensen som leies av eller via MKEiendom, hvor 
ansatte har sitt arbeidssted og maskiner og utstyr oppbevares. I tillegg er infrastruktur og arealer 







kommunalområdet forvalter, utvikler og/eller drifter for det meste innen kommunens grenser, men 
for enkelte fagområder strekker arealene som forvaltes utover kommunens grenser som f.eks. for 
Skjærgårdstjenesten, landbruksforvaltningen og viltforvaltningen.   
PMT ivaretar samfunnskritisk infrastruktur, vernede og verdifulle naturområder og uteområder som 
ofte samler brukere. Uønskede hendelser på eller som berører disse områdene og infrastruktur kan 
mulig ramme mange mennesker eller vernede områder.  
Kommunalområdet har ressurser, personell, utstyr og maskiner som er aktuelt å omdisponere i en 
eventuell beredskapssituasjon. Det etableres egen beredskapsplan for fagområdet vann og avløp.  
Kommunalområdet har svært god tilgang på beredskapsressurser og bistand ved hendelser.   


6.1.2. Mandat 
Kommunedirektøren har bestemt at det skal utformes en ROS-analyse for hele kommunalområdet. 
 


6.2. Organisering 
6.2.1. Leder for analysen 
Anette Meisingset 
 


6.2.2. Deltagere i analysen 
Arbeidsgruppe bestående av gruppeleder Anette Meisingset og medlemmene Beate Andersen, 
Kristian Lilleby og Cecilie Kildahl  
Veiledning fra Beredskapskoordinator Henning Kubberød ble gitt. 
 
Følgende personer har deltatt på workshop for analyse av de uønskede hendelsene.  
Fagområdet: Enhet Kommunalteknikk 
Navn/ Stilling: Frank Syversen, enhetsleder Kommunalteknikk 


             Elisabeth Syversen Mæhlum, virksomhetsleder vei, vann og avløp 
              Beate Andersen, avdelingsleder drift vei, vann og avløp 
              Kristian Lilleby, avdelingsleder Logistikk 
              Morten Andersen, konsulent vei, vann og avløp 
              Morten Johansen, konsulent vei, vann og avløp 
              Bjørn Arild Lippert, fagarbeider vei, vann og avløp               
 
Fagområdet: Enhet Miljø og landskap 
Navn/ Stilling:  Cecilie Kildahl, avdelingsleder natur, klima og bymiljø 
                            Kristine Garvin, rådgiver natur, klima og bymiljø 
              Rikke Wallum, ingeniør 
                            Harald Urstad, avdelingsleder landbruk 
                            Jørgen Thorvaldsen, avdelingsleder drift park og friluft 
                            Dag Roar Kure, arbeidsleder drift park og friluft 
 
 


6.2.3. Start- og sluttdato for analysen 
Oppstartsdato: 19.05.2021  
Sluttdato:  
 


6.2.4. Publiseringsgrad 
Analysen er lesbar for andre.  
 
 
 
 
 







 
 
 


6.3. Metode: 


6.3.1 Innledning 
ROS-analysen med vurdering av risiko for menneskers liv og helse, ytre miljø, materielle 
verdier/samfunnsverdier og samfunnsstabilitet følger hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til 
risikovurderinger (ref. 1.4.3). 
Analysen er gjennomført i henhold til styrende dokumenter og grunnlagsdokumenter ført opp i 
vedlegg 1, og med tverrfaglig involvering fra alle relevante sektorer.  
En ROS-analyse er en kvalitativ ytring om risiko og sårbarhet, og skal reflektere kommunalområdets 
synspunkt og strategi knyttet til risikorangering og risikoaksept. 
 
ROS-analysen ble delt opp i fem trinn:  
1. Fareidentifikasjon 


 Kartlegge uønskede hendelser som både kan inntreffe innen kommunen, men også 
utenfor som kan gi konsekvenser for kommunen.  


2. Systematisering - representativt utvalg hendelser velges 
 Systematisere innledende fareidentifikasjon og gjøre et representativt utvalg av 


uønskede hendelser basert på fareidentifikasjonen. 
3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 


 Gjennomføre analyse av risiko og sårbarhet for de utvalgte representative uønskede 
hendelsene, med bruk av konsekvenskategorier for liv og helse, ytre miljø samfunnsverdi 
og stabilitet. (kilde; DSB veileder til helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse i kommunen) 


4. Forebyggende og skadebegrensende tiltak 
 Beskrive relevante forebyggende og skadebegrensende tekniske, operasjonelle og 


organisatoriske tiltak. 
5. ROS-analyserapport 


 Prosessen sammenfattes i en ROS-analyserapport. 


6.3.2 Fareidentifikasjon 
Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser - f.eks. ekstremvær. En 
fare er derfor ikke stedfestet og kan representere en felles kilde til hendelser med likhetstrekk. 
Fareidentifikasjonen er basert på eksisterende dokumentasjon og fareidentifikasjonsmøte med 
relevante representanter fra virksomheten, og relevante eksterne aktører.  


6.3.3 Risikoanalyse 
Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 


6.3.3.1 Vurdering av usikkerhet 
Det er knyttet usikkerhet til både om en hendelse inntreffer (sannsynlighet) og omfanget 
(konsekvens) av hendelsen dersom den inntreffer. Denne analysen har lagt til grunn eksisterende 
dokumenter og kunnskap. Dersom forutsetningene for analysen endres kan det medføre at 
vurderingene av risiko og sårbarhet ikke lenger er gyldige, og en revisjon av analysen bør da 
vurderes. Mangelfulle historiske data og usikre framskrivninger er eksempler på at det kan være 
usikkerhet knyttet til vurderinger som gjøres i denne type analyser. 







6.3.3.2 Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 
Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet. 
Sannsynlighetsbegrepet kan fremstå noe teoretisk. Det er viktig å huske på at dette er 
gjennomsnittlig hyppighet. Det innebærer at f.eks. en 100-årshendelse vil kunne inntreffe flere 
ganger i løpet av 100 år, for deretter typisk å utebli i flere hundre år. Sannsynligheten for at en slik 
hendelse inntreffer innenfor ett enkelt år er 1/100, dvs. 1 %. 
Sannsynlighet vurderes ved hjelp av på forhånd definerte sannsynlighetskategorier. I denne ROS-
analysen er følgende sannsynlighetskategorier lagt til grunn.  
Konsekvensene er vurdert med hensyn til verdiene “Liv og helse”, “Ytre miljø”, “Materielle 
verdier/samfunnsverdier” og «stabilitet». Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er 
bygget på erfaring (statistikk), trender (f.eks. klima) og faglig skjønn. Konsekvensvurderinger i 
kvalitative grovanalyser gjennomføres ved å ta stilling til mulige konsekvenser av hver uønsket 
hendelse.  
 
Tabell 6.3.3.2-1 Sannsynlighetskategorier 


Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens) 


1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år 
 


2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 100-1000 år 
 


3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år 
 


4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1-10 år  
 


5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år  
 


 
Tabell 6.3.3.2-2 Konsekvenskategorier 


Konsekvens-kategori Liv og helse Ytre miljø 
Materielle 
verdier/samfunnsverd
ier 


Stabilitet 


1. Svært liten 
konsekvens 


Ingen skader, sykdom 
eller dødsfall. 


Ubetydelig miljøskade Materielle skader < 
100 000 kr / ingen 
skade på eller tap av 
samfunnsverdier. 


Ingen/ubetydelig tap 
av stabilitet 


2. Liten konsekvens 1-2 skadde/syke.  Lokale miljøskader Materielle skader 100 
000 -1 000 000 kr / 
ubetydelig skade på 
eller tap av 
samfunnsverdier. 


Lite tap av stabilitet < 
1 dag varighet (timer) 
/ <50 personer 
evakuert. 


3. Middels konsekvens 3-5 skadde/syke.  Regional 
miljøskade***, 
restitusjonstid inntil 1 
år. 


Materielle skader 1 
000 000 - 10 000 000 
kr / kortvarig skade på 
eller tap av 
samfunnsverdier.  


Middels tap av 
stabilitet, 1-2 dager 
varighet / 50-200 
personer evakuert. 


4. Stor konsekvens 5-10 skadde/syke.  
 
Dødsfall 1-5 personer. 


Regional miljøskade, 
restitusjonstid inntil 10 
år. 


Store materielle 
skader 10 000 000 - 
100 000 000 kr / skade 
på eller tap av 
samfunnsverdier med 
noe varighet. 


Stort tap av stabilitet, 
2-4 dager varighet / 
200-500 personer 
evakuert 


5. Meget stor 
konsekvens 


Flere enn 10 
skadde/syke. 
 
Dødsfall flere enn 5 
personer. 


Irreversibel 
miljøskade. 


Svært store materielle 
skader > 100 000 000 
kr / varige skader på 
eller tap av 
samfunnsverdier. 


Meget stort tap av 
stabilitet > 4 dager 
varighet / >500 
personer evakuert. 


**Med lokale miljøkonsekvenser menes konsekvenser på utslippsområdet eller i umiddelbar nærhet til utslippspunktet. 
***Med regionale miljøkonsekvenser omfatter konsekvenser som strekker seg utenfor utslippsområdet 







6.3.3.4 Vurdering av risiko 
Vurdering av risiko gjøres på grunnlag av resultatene av sannsynlighetsvurderingen og 
konsekvensvurderingen. De uønskede hendelsene får med utgangspunkt i sannsynlighet og 
konsekvens sin plassering i en risikomatrise, der fargene angir en rangering av hendelsens risiko 
(risikoakseptkriterier).  
 
Plasseringer av hendelser i en risikomatrise innebærer at virksomheten tar stilling til, dvs. ytrer seg, 
om risikoforhold i virksomheten med rangering og prioritering av tiltak. En ferdig ROS-analyse er 
dermed et levende styringsdokument. 
 
Risikomatrisen har 3 soner: 


GRØNN Akseptabel risiko - forbyggende tiltak/beredskap er ikke nødvendig, men 
bør vurderes 


GUL Akseptabel risiko - forbyggende tiltak/beredskap må vurderes 
RØD Uakseptabel risiko - forbyggende tiltak/beredskap er helt nødvendig*  


Risikoreduserende tiltak vil dermed bli vurdert for hendelser som får sin plass i gul eller rød sone. 
Det vil være hovedfokus på risikoreduserende tiltak som virksomheten selv kan iverksette. 


* Slike tiltak kan kreve involvering fra andre i Moss kommune. 


Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor. 


Tabell 6.3.3.4-1 Risikomatrise 


SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 


1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 


5. Svært sannsynlig      
4. Meget sannsynlig      
3. Sannsynlig      
2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig      


 


6.5 Sårbarhetsvurdering 


I NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger er sårbarhet definert på følgende måte: 
"Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse og til å 
gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen." Dette innebærer at det 
motsatte av sårbarhet er robusthet. 


6.6 Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 


Med risikoreduserende tiltak mener vi forebyggende (sannsynlighetsreduserende) eller beredskap 
(kosekvensreduserende tiltak) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra rød sone og ned til 
akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende tiltakene medfører at 
hendelsens plassering i risikomatrisen forskyves. 


 







Hendelser i matrisens røde områder – forbyggende tiltak/beredskap er nødvendig 
Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende sannsynlighet og 
konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er hendelser som må følges opp i 
form av tiltak. 


Hendelser i matrisens gule områder – forbyggende tiltak/beredskap bør vurderes 
Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en overskridelse av 
krav eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig søkelys på risikostyring. I mange tilfeller er 
dette hendelser som man ikke kan forebygges helt, men hvor tiltak bør iverksettes så langt dette er 
hensiktsmessig ut ifra en kost/nytte-vurdering. 


Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko 
Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risiko-
reduserende tiltak i utgangspunktet ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan 
reduseres ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å 
iverksette tiltak for disse hendelsene. 


 
 
 
 
 







7.0 Fareidentifikasjon 
Med fare menes en kilde til en hendelse, eksempelvis brann, ekstrem vind og ulykke. En fare er ikke 
stedfestet, og kan representere en «gruppe hendelser» med likhetstrekk. 
En hendelse er konkret, eksempelvis med hensyn til tid, sted og omfang. 
Nedenfor er det gjengitt en systematisert liste over farer identifisert gjennom innledende møter og 
videre prosesser, jf. vedlegg 1. Disse farene er analysert med hensyn på risiko og danner grunnlaget 
for risikobildet for virksomheten, se kap. 8 
 
Tabell 7.0-1 – Identifiserte farer/uønskede hendelser -  


Farekategori Uønsket hendelse  ID-nr  


A. Menneskers helse Epidemi/pandemi A1 


B. Dyresykdommer Spredning av alvorlig dyresykdom (zoonoser) B1 


C. Plantesykdommer Alvorlig plantesykdom C1 


D. Naturhendelser 
og ekstremvær 
 


Skred D1 


Flom og overvann D2 


Ekstremvær D3 


E. Svikt i 
infrastruktur 


Langvarig strømbrudd E1 


Langvarig brudd i ekomtjenester (elektronisk kommunikasjon) E2 


Langvarig bortfall av vannforsyning E3 


Langvarig bortfall av avløp E4 


Langvarig brudd i sentrale transportårer E5 


Langvarig forsyningssvikt E6 


F. Store branner Stor skogbrann 
 


F1 


Stor brann i institusjon/virksomhet  
 


F2 


G. Akutt 
forurensning 


Akutt forurensning 
 


G1 


H. Tilsiktede 
hendelser 


Alvorlige tilsiktede handlinger H1 


 


 







8.0 Vurdering av sårbarhet 
Sårbarhet omtales som det motsatte av robusthet. Sårbarhetsbegrepet setter søkelys på 
konsekvensene – evnen til å motstå virkninger av hendelser og til å gjenoppta normalsituasjonen 
etter hendelser. Det er flere sårbarheter som kan påvirke virksomhetens evne til å yte tjenester i 
gitte situasjoner, og som vil medføre utfordringer med å oppta normalsituasjon etter at hendelsen er 
håndtert. 


8.1 Liv og helse 
Tabell 8.1-1 presenterer risikomatrisen for liv og helse.  


SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 


1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 


5. Svært sannsynlig     H1 
4. Meget sannsynlig   F1   
3. Sannsynlig B1,C1,E2,E5 E4, F2 D3, G1 E3,E6 A1,D1,D2,E1 
2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig      


 


8.2 Risikomatrise ytre miljø 
Tabell 8.1-2 viser risikomatrisen for ytre miljø. 


SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 


1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 


5. Svært sannsynlig     H1 
4. Meget sannsynlig    F1  
3. Sannsynlig A1, E3 E2 D3,E4,E5, 


E6,F2,G1 
B1,C1,D1,
D2,E1 


 


2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig      


 
8.3 Risikomatrise materielle verdier/samfunnsverdier 
Tabell 8.1-3 viser risikomatrisen for materielle verdier/samfunnsverdier.  


SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 


1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 


5. Svært sannsynlig     H1 
4. Meget sannsynlig    F1  
3. Sannsynlig E1, E2  B1,E3,E5,


G1 
A1,C1,D3,E4,
E6, F2 


D1, D2 


2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig      


 


 


 







 


8.4 Risikomatrise stabilitet 
Tabell 8.1-4 viser risikomatrisen for stabilitet. 


SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 


1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 


5. Svært sannsynlig     H1 
4. Meget sannsynlig   F1   
3. Sannsynlig B1,C1 G1 D3, E1, F2 D2,E2,E3, 


E4,E5 
A1, D1,E6 


2. Moderat sannsynlig      
1. Lite sannsynlig      


 


8.5 Usikkerhet 
Det er knyttet usikkerhet til både om en hendelse inntreffer (sannsynlighet) og omfanget 
(konsekvens) av hendelsen dersom den inntreffer. Dette gjenspeiles i hendelseskjemaene hvor det 
er vurdert usikkerhet for hver hendelse etter inndelingen; lav, middels og høy. Her følger en 
oppsummering av denne vurderingen: 
 
 
Tabell 8.5-1 – Vurdering av usikkerhet – oppsummering 


Usikkerhet Hendelser 


Lav A1, B1, C1, D1, D3, E1, E3, F1, F2, G1, E4 


Middels D2, E2, E5, H1 


Høy  E6 


 


8.6 Styrbarhet 
Det er knyttet usikkerhet til i hvilken grad virksomheten kan forhindre, eller begrense utfallet av en 
hendelse Dette gjenspeiles i hendelseskjemaene hvor det er vurdert styrbarhet for hver hendelse 
etter inndelingen; lav, middels og høy. Her følger en oppsummering av denne vurderingen: 
 
 
Tabell 8.6-1 – Vurdering av Styrbarhet – oppsummering 


Usikkerhet Hendelser 


Lav  


Middels A1, B1, C1, D1, D2, D3, E2,E6, H1 


Høy E1, E3, E5, F1, F2, G1, E4 


 


8.7 Gjensidige avhengigheter/påvirkning 
Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom de identifiserte uønskede hendelsene vurdert opp 
mot hvilke kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt. De kritiske samfunnsfunksjonene som er tatt 
med er basert DSBs veiledning til helhetlig ROS-analyser 







De kritiske samfunnsfunksjonene som påvirkes mest er naturlig nok helse/omsorg og nød-
/redningstjeneste. I tillegg krever tilnærmet alle hendelsene at kommunens kriseledelse involveres, 
dette er også naturlig da det er lagt til grunn i forbindelse med identifikasjonen av de uønskede 
hendelsene.  


Tabell 8.7-1 – Sammenheng mellom identifiserte hendelser og hvilke kritiske samfunnsfunksjoner 
som påvirkes. Hendelse-ID samsvarer med ID-nummeret i tabell xx på side xx. Markering med (x) 
betyr usikker eller noe påvirkning. 


Påvirkning 


Hendelse-ID  


Mat og 
medi-
siner 


Opp-
varming/ 
husly 


Kraft-
forsyning 


Drivstoff Ekom Vann/ 
avløp 


Frem-
komme-
lighet 


Helse/ 
omsorg 


Nød-
/rednings-
tjeneste 


Kommunens 
kriseledelse 


A1 x       x x x 


B1      x  x x x 


C1  x         x 


D1  x x  x x x x x x 


D2   x  x x x x x x 


D3 x x x x x x x x x x 


E1 x x x x x x x x x x 


E2     x    x x 


E3 x     x  x  x 


E4      x    x 


E5 x   x   x  x x 


E6 x   x  x  x x x 


F1  x x  x  x x x x 


F2  x x     x x x 


G1 x     x x x x x 


H1 x x x x x x x x x x 


 







8.8 Risikoreduserende tiltak 


Med utgangspunkt i avdekt uakseptabel risiko, jf. Vedlegg - hendelsesskjemaer, er det foreslått 
risikoreduserende tiltak for hver enkelt hendelse. Tiltakene er oppsummert nedenfor og danner 
grunnlag for utarbeidelse av oppfølgingsplan.  


 
I oppfølgingsplanen skal tiltakene prioriteres for å forebygge uønskede hendelser, redusere 
konsekvenser og styrke beredskapen for videre oppfølging (Tiltakene må risikovurderes). Tiltak som 
er enkle og lite kostnadsdrivende å gjennomføre kan tas først for raskt å oppnå resultater, mens mer 
krevende tiltak som må ta hensyn til i budsjett vil kreve lengre og mer tidkrevende prosesser. 
 
 
Tabell 8.9-1 – Forslag til risikoreduserende tiltak – oppsummering 


ID Hendelse Forslag til risikoreduserende tiltak 


A1 Epidemi/pandemi  Evaluere og oppdatere eksisterende tiltak for å forberede 
til neste pandemi/epidemi- hendelse.  


 Tidlig identifisere kritisk personell for å ivareta 
leveringssikkerhet og kunne ha minst mulig 
driftsforstyrrelse. 


 Tidlig avklare personell og ressurser som kan 
omdisponeres til andre oppgaver  


 Tidlig lage planer for å ivareta ansatte og arbeidsmiljø i 
en pandemi 


B1 Spredning av alvorlig 
dyresykdom (zoonoser) 


- Bidra med informasjon til kommunens innbyggere ved en 
uønsket hendelse av en slik art for å informere om 
nødvendige tiltak 


- Bidra med lokal kunnskap til andre myndigheter som 
ivaretar hendelsen 


C1  Alvorlig plantesykdom - Oppfordre til samarbeid i regionen 
- Bedre interne rutiner for massehåndtering ved 


anleggsvirksomhet, for å forhindre spredning  
- Bidra til biomangfold ved nyplanting 
- Prioritere naturlig revegetering i naturen 
- Bidra til god informasjon til innbyggere og utbyggere for 


valg av vegetasjon 
- Bedre rutiner for kantslått ved kommunale veier 


D1 Skred - Kompetanseheving  
- Inspeksjonsordninger/Overvåkningsprogram 
- Grenseoppganger opp mot NVE, ansvar for kartlegging 
- Meldetjeneste for innbyggere og eksterne ved usikre 


grunnforhold 
- God oversikt over aktive og kommende gravearbeider 


innen kommunen og særlig i områder som er rasutsatt. 
- God kartlegging av risikoområder 
- Vurdere «godkjenning» av gravearbeider innen 


kommunen 







D2 Flom og overvann - Tverrfaglig samarbeid i kommunal sektor og oppfølging 
av utbyggingen 


- Planlegging ved bygging av VA, dimensjonering  
- Kunnskap om infrastrukturen og lokale forhold 
- Forberedt på miljøendringer 
- Overvannsproblemer må sees på i en større sammenheng 


i kommunen ved utbygging 


D3 Ekstremvær - Bedre beredskap i overvannshåndtering – kartlegging av 
flomveier 


- Begrense skade fra ekstremvær gjennom god 
planlegging. F.eks. infrastruktur, bebyggelse, vegetasjon 
og materialvalg 


- Etablere trygge flomveier 
- Ha gode vanningssystemer for matproduksjon 
- Kartlegge områder som er sårbare for erosjon, ta hensyn 


til sonene i disse områdene ved nybygging og fremme 
tiltak for å hindre videre erosjon 


- Innbyggervarsling ved ekstremvær 
Kommunikasjonsstrategi for hendelser 


E1 Langvarig strømbrudd - Tettere samarbeid med Liv og helse - Dialog med 
sykehuset og Helse og mestring slik at de er klar over sitt 
ansvar og klargjort for våre tiltak 


- Aktiv i nødvann samarbeidet 
- Øvelser i felt 
- Va lager for nødvannsutstyr 
- Va lager for materialer til anlegget 
- Avtaler med firma for hjelp i nødsituasjoner f. eks 


levering av vann 
- Varslingsplaner til berørte abonnenter spesielt til sårbare  
- Beredskapsplan for vann  
- Behov for drivstoff til aggregat og til biler for levering av 


vann– reservetank til Va 
- Det jobbes med å kartlegge og klargjøre 


trykkøningspumpene for aggregat 
- Reserve -vannløsning er ikke dekkende for hele 


kommunen. Behov for å styrke  
- Aggregat for pumpestasjoner er ikke dekkende for alle 


som leder til sårbare bekker, vann. Bare ett aggregat, 
kjøpe eller leie flere 


E2 Langvarig brudd i 
ekomtjenester 
(elektronisk 
kommunikasjon) 


- Oppdaterte papir utgaver av kart og lign må foreligge 
- Viktige pumpestasjoner og høydebasseng bør ha 


nødkommunikasjon 
- Manuell drift vil kreve flere ressurser og må hentes 


internt eller eksternt 


E3 Langvarig bortfall av 
vannforsyning 


- Aktiv deltagelse i nødvann samarbeidet  
- Øvelser i felt 
- Va vakt  
- Samarbeid med sykehus- helsebygg og Helse og mestring 
- Varsling 







- Oversikt over sårbare abonnenter 
- Pumpestasjoner klargjøres for henting av vann 
- Brannvann\sprinkelvann behov 
- God kjennskap til ledningsnettet  
- Ny beredskapsplan for drikkevannsystemet 
- Private brønner\borehull kartlegges  
- Kvikkleire soner vil kreve ekstra tiltak – kartlegging   


E4 Langvarig bortfall av avløp - Oversikt over pumpestasjoner som kan bruke aggregat og 
hvem som har buffer tanker og vet hvor lenge de kan ta 
unna 


- Kartlegge hvilke pumpestasjoner som skal prioriteres i 
henhold til forurensning  


- Vurder flere aggregat 
- Avtale om innleie av aggregat  
- Blokkere overløp for å lede vann til andre stasjoner 
- Melde til forbrukeren om å redusere vannforbruket 
- Oversikt over sårbare punkt. Miljørisikovurdering 


kommer 
- Pumpestasjoner må planlegges med buffertanker 
- Kapasitet på avløpsnettet 
- På slipp, olje, fett, fremmedvann og overvann 
- Brudd i kvikkleire området vil bli svært kritisk og må 


kartlegges 


E5 Langvarig brudd i sentrale 
transportårer 


- Avklaring med Statens Vegvesen/Fylkeskommunen som 
gjelder deres beredskap ved uønsket hendelse for 
kanalbrua 


E6 Langvarig forsyningssvikt - Prioritering av drivstoff til samfunnskritiske oppgaver 
- Etablering av prioriteringsrekkefølge på drivstoff i forkant 


av hendelse. Bør utarbeides en kommuneovergripende 
prioriteringsliste nå 


- Kartlegge beredskap for renovasjon ved drivstoffmangel 
(Movar). Renovasjon friområder: benytte elbiler 


F1 Stor skogbrann 
 


- Oversikt over utsatte områder/dårlig vannforsyning 
- Bedring av utsatte områder mtp. Vanntrykk 
- Tilrettelegging av sikre bålplasser i friluftsområdene 


F2 Stor brann i 
institusjon/virksomhet  
 


- Jevnlig brannøvelse 


G1 Akutt forurensning 
 


- Beredskapscontainer(med utstyr for å kunne håndtere 
akutt forurensning) 


H1 Alvorlige tilsiktede 
handlinger 


- Del dette tiltakskortet i minst to  
- Økt områdsikring og vakthold  
- Informasjon om varslingskanaler 
- Utvikling av kriseteamet 







- Søkelys på intern krisekommunikasjon og tett dialog med 
nødetater 


- Intern opplæring av mellomledere i krisehåndtering 


 


Vedlegg – Hendelsesskjemaer 


 
UØNSKET HENDELSE: Pandemi/epidemi ID: A1 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


En epidemi er et utbrudd av smittsom sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker. En pandemi er en 
verdensomspennende epidemi. En pandemi/epidemi er forbundet med stor usikkerhet i samfunnet. Spredning av sykdom 
kan variere fra område til område, både når det gjelder omfang og alvorlighetsgrad.  


Årsaker: 
- Virus/bakterier. 
- Forurensing av vannkilder. 


 


- Manglende vaksinasjon. 


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


 Stiller med personell ved behov 
 Begrense adgang til felles oppholdssteder (friluftstoaletter) 
 Hjemmekontor  
 Kontinuitetsplaner/turnus for driftsavdelinger  
 Prioritering av oppgaver Intensivering av renhold ved kontaktflater 
 Håndhygiene 
 Vaksinasjon 
  


Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 
2 - Moderat 
sannsynlig 


3 – Sannsynlig X 
4 – Meget 
sannsynlig 


5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Mange mennesker er syke samtidig, dette medfører et stort sykefravær, også nøkkelpersoner. 
Kritisk infrastruktur, kritiske samfunnsfunksjoner og det generelle dagliglivet vil få store 
utfordringer i å holde normal drift gående under en pandemi.  


Følgehendelser 
(mulige): 


- Begrenset tjenesteyting pga. omprioritering og endret arbeidshverdag 
- Forsyningssvikt av utstyr  
- Økt belastning på tjenesten – økt antall henvendelser  
- Påvirker samarbeid internt  
- Svikt i drikkevannsforsyning 


Konsekvensvurdering/
risiko: 


1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:     x   


Ytre miljø x       


Materielle verdier    x    


Stabilitet     x   


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 
- Samfunnsfunksjoner som nødetater, helsetjenester, utdanningsinstitusjoner og kommunaltekniske tjenester.  


Omdømme: 
- Avhengig av hvordan lokale helsemyndigheter håndterer situasjonen. 







Behov for befolknings-
varsling: 


- Befolkningsvarsling må skje i samarbeid med sentrale myndigheter.  


Behov for evakuering: 
-ja 


Usikkerhet: LAV 
Begrunnelse: Usikkerhet knyttet til utbrudd, men mange hendelser inntruffet og god 
data.  


Styrbarhet: MIDDELS Begrunnelse: Kommunen kan påvirke til en viss grad gjennom smittevernplan etc.  


Forslag til tiltak: 
 
 


 Evaluere og oppdatere eksisterende tiltak for å forberede til neste pandemi/epidemi- hendelse.  
 Tidlig identifisere kritisk personell for å ivareta leveringssikkerhet og kunne ha minst mulig driftsforstyrrelse. 
 Tidlig avklare personell og ressurser som kan omdisponeres til andre oppgaver  
 Tidlig lage planer for å ivareta ansatte og arbeidsmiljø i en pandemi 


 


 


 


UØNSKET HENDELSE: Spredning av alvorlig dyresykdom (zoonoser)  ID: B1 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Alvorlige dyresykdom som kan smitte til mennesker. Økt globalisering bidrar til dette. Zoonoser kan ha smittestoffer som:  


- Bakterier (eks. salmonella og harepest) 
- Virus (eks. musepest og rabies) 
- Parasitter (eks. cryptosporidiose og toksoplasmose) 
- Prioner (eks. kugalskap) 


 


Årsaker: 
- Smitte via vann, luft mat etc. 
- Globalisering  


- Smitte fra innenlands eller utenlands 
- Virus/bakterier  
- Artsvandring (eks. villsvin) 


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


- Mattilsynets beredskap  
- Smittevernberedskap  
- Kontroller av god dyrehelse (tilsyn) 
- Avliving av dyr  
- Kontrollert jakt på uønskede arter 
- Prøver av vilt for å kontrollere spredning av sykdom 


Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 
2 – Moderat 
sannsynlig 


3 – Sannsynlig X 
4 – Meget 
sannsynlig 


5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Dyresykdommer kan føre til mange syke på kort tid, og bortfall av personell vil kunne gjøre 
kommunens tjenester sårbare ift. Til drift, herunder spesielt helsetjenesten. Det vil også kunne 
påvirke andre nødetater, kommunaltekniske tjenester, samt skole og barnehager.  


Følgehendelser 
(mulige): 


  


Konsekvensvurderin
g/risiko: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse: x       


Ytre miljø    x    


Materielle verdier   x     


Stabilitet x       


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 







-  Mattilsynet 
- Kommuneoverlegen 
- Samfunnsfunksjoner som nødetater, helsetjenester, utdanningsinstitusjoner og kommunaltekniske tjenester. 


 


Omdømme: 
- Avhengig av hvordan lokale helsemyndigheter håndterer situasjonen 


Behov for 
befolknings-varsling: 


- Befolkningsvarsling må skje i samarbeid med sentrale myndigheter.  


Behov for 
evakuering: 


- ja 


Usikkerhet: LAV 
Begrunnelse: Usikkerhet knyttet til utbrudd, men mange hendelser inntruffet og god 
data.  


Styrbarhet: MIDDELS Begrunnelse: Kommunen kan påvirke til en viss grad gjennom smittevernplan etc.  


Forslag til tiltak 
- Bidra med informasjon til kommunens innbyggere ved en uønsket hendelse av en slik art for å informere om 


nødvendige tiltak. 
- Bidra med lokal kunnskap til andre myndigheter som ivaretar hendelsen. 


 
  


UØNSKET HENDELSE: Alvorlig plantesykdom ID: C1 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Moss kommune er blant landets viktigste områder for potetproduksjon, derfor er det plantesykdommer som kan gjøre skade 
i potetavlinger som vurderes å ha størst betydning. 
Et omfattende angrep av sykdommer som potetål (potetcystenematode) og ringbakteriose som kan føre til omfattende 
restriksjoner i produksjon av potet i området med påfølgende forsyningsproblemer fra regionen og inn på markedet. Potetål 
(potetcystenematode PCN) er en skadegjører som er utbredt i regionen, og som alltid vil være til stede. Det arbeides 
kontinuerlig med å bekjempe smittespredning, særlig av den resistente varianten som innebærer at all potetproduksjon på 
det smittede arealet må.  
Smittestoffer kan være virus, bakterier, sopp, insekter, parasittplanter, mv. 


Årsaker: 
- Klimaendring 
- Innføring av nye arter 
- Monokulturer  


 


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


 
- Kartlegging 
- Overvåkning 
- Felling og fjerning av trær og planter med smittsom sykdom 


 
Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 
2 - Moderat 
sannsynlig 


3 – Sannsynlig X 
4 – Meget 
sannsynlig 


5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Klimaendringer kan medføre mer tørke og frost, og en plante som er skadet av tørke eller frost kan 
i noen tilfeller være mer utsatt for plantesykdom. 
 


Følgehendelser 
(mulige): 


- Skogdød 
- Tap av naturmangfold 
- Påvirke mattilgang for enkelte dyrearter 
- Påvirke matforsyning/forforsyning 


Konsekvensvurdering/
risiko: 


1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse: x       


Ytre miljø    x    


Materielle verdier    x    







Stabilitet x       


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt:  


Omdømme: 
- Avhengig av hvordan lokale landbruksmyndigheter håndterer situasjonen 
- Avhengig av god kommunikasjon om gjennomføring av tiltak 


Behov for befolknings-
varsling: 


- Nei. 


Behov for evakuering: 
- Nei. 


Usikkerhet: LAV Begrunnelse: Usikkerhet knyttet til utbrudd. 


Styrbarhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Landbruksmyndigheten kan påvirke til en viss grad gjennom informasjon, 
planverk, etc.   


Forslag til tiltak 
- Oppfordre til samarbeid i regionen 
- Bedre interne rutiner for massehåndtering ved anleggsvirksomhet, for å forhindre spredning  
- Bidra til biomangfold ved nyplanting 
- Prioritere naturlig revegetering i naturen 
- Bidra til god informasjon til innbyggere og utbyggere for valg av vegetasjon. 
- Bedre rutiner for kantslått ved kommunale veier. 


  
 


UØNSKET HENDELSE: Skred  ID: D1 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Det er identifisert faresoner og aktsomhetsområder for kvikkleire, snøskred, steinsprang og jord-og flomskred, se kapittel 6.2 i 
kommunens overdnede ROS for en nærmere vurdering av dette. Kvikkleire (og andre typer sensitiv leire) finnes i områder 
med marine avsetninger, herunder marin leire. Dette er leire som opprinnelig er avsatt i saltvann, og som på grunn av 
landhevning etter istiden finnes nær eller over havnivå. Det er flere slike områder i Moss kommune. Ved kraftig 
gjennombløting av jord og andre løsmasser som følge av ekstremnedbør kan det forekomme leirskred der hvor terrenget har 
skjæringer og helninger. Dette kan forekomme akutt i områder med leire i helning, uten fjell. Denne skredhendelsen er 
vurdert basert på kvikkleireskred. 


  


Årsaker: 


- Nedbør 
- Terrenginngrep (graving, oppfylling inkl. 


erosjon) 
- Endret terrengbelastning 


 


- Anleggsvirksomhet 
- Brudd på ledninger  


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


- Kompetanseheving  
- Tverrfaglig team som skal koordinere og samordne arbeid i faresoner  
- God planlegging  
- Innleid geoteknisk kompetanse (COWI) 
- Tverrfaglig forum for overvannshåndtering 


 
Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 
2 - Moderat 
sannsynlig 


3 – Sannsynlig 
X 


4 – Meget 
sannsynlig 


5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Skred og ras kan medføre at større områder er ubeboelige og medfører store kostnader og 
ressurser knyttet til opprydding.  


Følgehendelser 
(mulige): 


- Personskade 
- Skade på infrastruktur og forsyning 
- Følgeskader industriulykke 
- Forurensning/Utslippshendelse til luft, land og sjø 
- Tsunami 







Konsekvensvurdering/
risiko: 


1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:     x   


Ytre miljø    x    


Materielle verdier     x   


Stabilitet     x   


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 
- Kommuneoverlegen 
- VVA-seksjon + drift 
- Helseberedskap 
- Brann/redning 
- Krisestab 
- Infrastruktur 


 


Omdømme: 
- Negativt for omdømme, men håndteringen av situasjonen kan være et pluss 


Behov for befolknings-
varsling: 


- Ja, hvis det skjer i bebygd område 


Behov for evakuering: 
- Ja, kan være aktuelt 


Usikkerhet: LAV 
Begrunnelse: Gjennomførte faresoner og hensynssoner hvor det er fare for skred/ras, 
samt kartlegging av kvikkleiresoner.  


Styrbarhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Gjennomføring av ROS-analyser i forbindelse med arealplanlegging og 
tiltak for å redusere skredfaren.  


Forslag til tiltak 
- Kompetanseheving  
- Inspeksjonsordninger/Overvåkningsprogram 
- Grenseoppganger opp mot NVE, ansvar for kartlegging 
- Meldetjeneste for innbyggere og eksterne ved usikre grunnforhold 
- God oversikt over aktive og kommende gravearbeider innen kommunen og særlig i områder som er rasutsatt. 
- God kartlegging av risikoområder 
- Vurdere «godkjenning» av gravearbeider innen kommunen 


  
 
 
 


UØNSKET HENDELSE: Flom/overvann ID: D2 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Faresonekart (NVE Atlas) for flom viser hvilke områder som blir oversvømt i en flomsituasjon og med hvilket gjentaksintervall. 
Generelt kan det komme mer nedbør i fremtiden (hyppigere tilfeller med intens nedbør) og dersom dette inntrer i 
flomperioder, sammen med mildvær og stor snøsmelting, kan skadeflommer oppstå. En flom kan påvirke boliger, 
infrastruktur og spillvannet og kan medføre forurenset drikkevann. Se kapittel 6.2 2 i kommunens overdnede ROS for en 
nærmere vurdering av flom og overvann.  
 


Årsaker: 


- 100-200 års regn 
- Snøsmelting 
- Klimaendringer 
 


- Hyppigere perioder med intens nedbør 


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


 
- Ingen kjente fra vår avdeling 


Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 
2 - Moderat 
sannsynlig 


3 – Sannsynlig 
X 


4 – Meget 
sannsynlig 


5 – Svært 
sannsynlig 







Sårbarhetsvurdering:  


Følgehendelser 
(mulige): 


  


Konsekvensvurdering/
risiko: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:     x  Forurenset drikkevann. 


Ytre miljø    x   Skade på miljø grunnet forurensning  


Materielle verdier     x  Skader på eiendom, bygg, materialer og ledningsnett 


Stabilitet    x   Opprydding vil kreve mye ressurser og vil ta lang tid 


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 
Veier (fremkommelighet for kommunale tjenester og nødetater), VA-ledningsnett 


Omdømme: 
- Kommunen kan få kritikk for manglende informasjon og mangel på forebyggende tiltak. 


Behov for befolknings-
varsling: 


- Ja, hvis det skjer i bebygd område 


Behov for evakuering: 
- Ja, kan være aktuelt 


Usikkerhet: MIDDELS Begrunnelse: Aktsomhetskart og lokalkunnskap i kommunen om utsatte områder.  


Styrbarhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Kommunen kan påvirke konsekvensene gjennom god planlegging (både 
forebyggende og beredskap). 
 


Forslag til tiltak 
- Tverrfaglig samarbeid i kommunal sektor og oppfølging av utbyggingen.  
- Planlegging ved bygging av VA, dimensjonering,  
- kunnskap om infrastrukturen og lokale forhold.  
- Forberedt på miljøendringer.  
- Overvannsproblemer må sees på i en større sammenheng i kommunen ved utbygging.  


 
 
 


UØNSKET HENDELSE: Ekstremvær  ID: D3 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Begrepet ekstremvær omfatter sterk vind og svært store nedbørsmengder på kort tid (intense regnskyll). 
Overvannsproblematikk med mye tette flater må også påregnes. Fremtidsutviklingen tilsier at fremtidens klima gir flere 
episoder med ekstremvær. Ekstremvær kan gi store konsekvenser for kritisk infrastruktur ved utfall av kraftforsyningen og 
ekomnett på grunn av trefall, lynnedslag, ising på ledninger og problemer med vannforsyningen. I tillegg kan transportårer 
som veg og jernbane bli stengt på grunn av trefall, skred, store snømengder mv. Inngrep i naturen i form av bekker i rør, 
asfaltering og endringer av grunnen ved anleggsarbeid gjør at konsekvensene av ekstreme værsituasjoner blir større og større. 
Kan medføre belastning over det kommunale systemet og samfunnet kan håndtere. Se kapittel 6.2 2 i kommunens overdnede 
ROS for en nærmere vurdering av klimaendringer og ekstremvær.  


 


Årsaker: 


Klimaendringer gir forsterkende effekt på: 


- Temperatur 
- Tørke 
- Flom  


- Skred 
- Ekstremnedbør 
- Stormflo 
- Havnivåstigning 
- Erosjon 


 







Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


- Klimaplan og oppfølging av denne 
- Brannberedskap ved tørke  
- Kartlegging av risiko for trefall for ulike vindhastigheter 
- Opprydning etter trefall, stormflo som drar med seg søppel og ødelegge brygger og 


bryggeelementer 
- Bolte fast løsøre 
- Oversikt over entreprenører for reparasjon/opprydning etter ekstremhendelser 


  
Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 
2 - Moderat 
sannsynlig 


3 – 
Sannsynlig X 


4 – Meget 
sannsynlig  


5 – Svært 
sannsynlig  


Sårbarhetsvurdering: Kan mulig medføre forurensning av drikkevann og omfattende trefall. Det kan også være årsak til 
brudd i kraftforsyningen. Redusert selvberging/matforsyning/avlinger. Brudd på infrastruktur. 
Materielle ødeleggelser.  


Følgehendelser 
(mulige): 


 
- Skogbrann  
- Strømbrudd 
- Tap av avling  
- Akutt forurensning (eks. overløp) 
- Skred  
- Oversvømmelse kjeller, materielle skader på bygninger og infrastruktur 
- Omfattende trefall 


  
Konsekvensvurdering/
risiko: 


1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:   x     


Ytre miljø   x     


Materielle verdier    x    


Stabilitet   x     


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 
- Helsepersonell 
- Redning/ brann 
- Kommunikasjon 
- E-verket 
- Vann- og avløp 
- Landbruk 
- Infrastruktur  


 


Omdømme: 
- Avhengig av hvordan kommunens kriseledelse håndterer situasjonen. 


Behov for befolknings-
varsling: 


- Kan være aktuelt 
 


Behov for evakuering: 
- Kan være aktuelt 


Usikkerhet: LAV 
Begrunnelse: Det er flere eksempler for ekstremvær som har skadet infrastruktur, 
bebyggelse og rammet store deler av kommunene i Norge i de senere år.  
  


Styrbarhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Det er mulig å redusere konsekvensene av hendelsen gjennom 
forebyggende tiltak.  
  


Forslag til tiltak 
- Bedre beredskap i overvannshåndtering – kartlegging av flomveier 
- Begrense skade fra ekstremvær gjennom god planlegging. F.eks. infrastruktur, bebyggelse, vegetasjon og materialvalg 
- Etablere trygge flomveier 
- Ha gode vanningssystemer for matproduksjon 







- Kartlegge områder som er sårbare for erosjon, ta hensyn til sonene i disse områdene ved nybygging og fremme tiltak for å 
hindre videre erosjon 


- Innbyggervarsling ved ekstremvær? Kommunikasjonsstrategi for hendelser 
 


 
 
 


UØNSKET HENDELSE: Langvarig strømbrudd (6 timer - 3 døgn)  ID: E1 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Langvarig bortfall av kraftforsyning og brudd på strømnettet kan gi store konsekvenser for samfunnet, spesielt om det 
inntreffer under vinterstid. Bortfall av kraftforsyning vil medføre at trygghetsalarmer hos hjemmeboende ikke vil fungere og 
hjemmeboende med elektromedisinsk utstyr er utsatt. Vannforsyningen kan bli påvirket og avløpsvann kan sige inn i 
rentvannsrørene (trykkfall). Det kan oppstå utfordringer med etterfylling av drivstoff til nødstrømaggregater dersom 
bensinstasjoner ikke har egne aggregater som driver drivstoffpumpene. 
  


Årsaker: 


- Brann i trafo, naturkatastrofer, terror og 
teknisk svikt. 


- Forsyningssvikt  
 


- Ekstremvær 


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


- Driftsassistansen- for reservann  
- To aggregat for pumpestasjon som leder til bekker. 6 stk er klargjort for tilkobling 


Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 
2 - Moderat 
sannsynlig 


3 – Sannsynlig 
X 


4 – Meget 
sannsynlig 


5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Vil ramme store deler av kommunens drift og infrastruktur.  


Følgehendelser 
(mulige): 


- Bortfall av strøm for vann og avløp 


Konsekvensvurdering/
risiko: 


1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:     x  Sårbare abonnenter mister vannet (Sykehuset\ 
helsebygg) 


Ytre miljø    x   Pumpestasjoner går på overløp til bekker og vann 


Materielle verdier x      Materielle skader på grunn av utslipp 


Stabilitet   x    Avhengig av tid for bortfall 


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 
- Alle samfunnsfunksjoner i kommunen 
- Stengte skoler og barnehager – foreldre må bli hjemme  


Omdømme: 
- Avhengig av hvordan kommunens kriseledelse håndterer situasjonen 


Behov for befolknings-
varsling: 


- Ja 


Behov for evakuering: 
- Ja, avhengig av omfang. Helsesektoren.  


Usikkerhet: LAV Begrunnelse: Kommunen har relevant data og erfaringer. 


Styrbarhet: HØY 
Begrunnelse: Kommunen kan påvirke omfanget av hendelsen gjennom gode 
beredskapsplaner.  


Forslag til tiltak 







 
- Tettere samarbeid med Liv og helse - Dialog med sykehuset og Helse og mestring slik at de er klar over sitt ansvar og 


klargjort for våre tiltak 
- Aktiv i nødvann samarbeidet 
- Øvelser i felt 
- Va lager for nødvannsutstyr 
- Va lager for materialer til anlegget 
- Avtaler med firma for hjelp i nødsituasjoner f. eks levering av vann.  
- Varslingsplaner til berørte abonnenter spesielt til sårbare.  
- Beredskapsplan for vann.  
- Behov for drivstoff til aggregat og til biler for levering av vann– reservetank til va.  
- Det jobbes med å kartlegge og klargjøre trykkøningspumpene for aggregat.  
- Reserve -vannløsning er ikke dekkende for hele kommunen. Behov for å styrke  
- Aggregat for pumpestasjoner er ikke dekkende for alle som leder til sårbare bekker, vann. Bare ett aggregat, kjøpe 


eller leie flere 
 
 
 
 


UØNSKET HENDELSE: Langvarig brudd på EKOM-tjenester (6 timer - 3 døgn)  ID: E2 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Begrepet «EKOM» omfatter telekommunikasjon og IKT-systemer. Svikt i kritiske EKOM systemer over lengre tid har som 
oftest årsak i strømbrudd og naturhendelser som flom, sterk vind, og lynnedslag som rammer infrastrukturen. Solstorm kan 
også medføre utfall. EKOM systemer kan også falle ut som følge av teknisk svikt med årsak i brann eller kortslutning, eller 
villede handlinger som cyberangrep, hærverk eller sabotasje. Det har de siste årene vært flere hendelser i Norge som har 
gjort at kritisk EKOM infrastruktur har falt ut og skapt problemer. Utfall av EKOM infrastruktur er også en av flere 
konsekvenser ved utfall av kraftforsyning, etter 8 timer har de fleste EKOM tjenester falt ut. Nødnett har vist seg å være 
sårbart og falt ut i forbindelse med strømbrudd på relativt få timer. Bortfall vil også påvirke betalingstjenester.  
 


Årsaker: 


- Tilsiktet handling  
- Teknisk svikt 
- Romvær 


 


- Brann/kortslutning 
- Cyber-angrep 
- Sabotasje 


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


Ingen tiltak vi kjenner til. 


Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 
2 - Moderat 
sannsynlig 


3 – Sannsynlig 
X 


4 – Meget 
sannsynlig 


5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Utfall av ekom. kan gi store konsekvenser for liv og helse dersom det samtidig er behov for 
livreddende hjelp og man ikke oppnår kontakt med nødetatene. 


Følgehendelser 
(mulige): 


Gjelder VA 


Konsekvensvurdering/
risiko: 


1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse: x      Gjelder vann og avløp 


Ytre miljø  x     Ikke kommunikasjon med pumpestasjoner. Kan gå i 
overløp. 


Materielle verdier x      Bare om pumpestasjoner går i overløp 


Stabilitet 
   x   Så lengde det pågår og en tid etter. Tidligere erfaring 


viser at normal drift tar tid å oppnå. Noen stasjoner 
må resettes.  


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 
Administrativ styring og -ledelse og saksbehandling. Samtidige hendelser blir umulig å håndtere grunnet mangel på 
kommunikasjon. Informasjon til innbyggere kan svekkes. 







All kommunikasjon, pasientjournaler, alarmsystemer etc. 
 


Omdømme: 
-Avhengig av hvordan kommunens kriseledelse håndterer situasjonen 


Behov for befolknings-
varsling: 


- Ja 


Behov for evakuering: 
- Nei, ikke i utgangspunktet 


Usikkerhet: MIDDELS Begrunnelse: Relevant informasjon om e-kom tjenesten er tilgjengelig. 


Styrbarhet: MIDDELS Begrunnelse: Kan påvirke konsekvensene gjennom risikoreduserende tiltak.  


Forslag til tiltak 
- Oppdaterte papir utgaver av kart og lign må foreligge 
- Viktige pumpestasjoner og høydebasseng bør ha nødkommunikasjon 
- Manuell drift vil kreve flere ressurser og må hentes internt eller eksternt. 


 
 
 


 
UØNSKET HENDELSE: 


Langvarig bortfall av vannforsyning (6 timer - 3 døgn)  ID: E3 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Denne hendelsen defineres til å gjelde utfall av vannforsyning i større områder. Mindre områder kan også rammes, men 
håndteres av ordinære beredskap og er vurdert i vannverkets egne ROS-analyser. Hendelser som brudd i ledningsnett, 
uønsket råvannskvalitet, mv. kan oppstå og medføre at en større andel av befolkningen står uten rent drikkevann.  
  


Årsaker: 


- Strømbrudd 
- Ledningsbrudd 
- Forurensing (ledningsnett),  
- Bortfall av kritiske råvarer/kjemikalier,  
- Svikt i teknikk (pumper etc) 


  


- Terror/ ondsinnet handling 
- Ekstremvær 


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


- Driftsassistansen – nødvann og reserve vann 
- Egne containere og vanntanker  
- Ringsystem på ledningsnettet 
- Va lager 
- Vaktordning  
- Ukentlige Vannprøver 
- Drikkevannsforskriften følges  
- Samarbeid med Movar 


  
Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 1- Lite sannsynlig 


2 - Moderat 
sannsynlig 


3 – Sannsynlig 
X 


4 – Meget 
sannsynlig  


5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Vannforsyningen er en kritisk samfunnsfunksjon og ved bortfall vil store deler av kommunen 
rammes. Institusjoner, næringsindustri, sykehjem, skole/barnehage, eldre som bor hjemme vil 
kunne bli redusert. Ved svikt i vannforsyningen vil også brannvannkapasiteten i kommunen svekkes. 
 


Følgehendelser 
(mulige): 


 
 
  


Konsekvensvurdering/
risiko: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:    x   Forurenset drikkevann, mangel på vann 


Ytre miljø x       







Materielle verdier   x    Produksjon for næringslivet, rep av brudd\rep av skade  


Stabilitet    x   Kortvarig etter at skaden er utbedret, vil kreve ressurser 
mens det pågår.  


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 
- Helse og omsorg, eldreomsorg, teknisk personell/ tjenester, skole og barnehage, brannberedskap og landbruk (dyr), 


matproduksjon, Industri, kommunikasjon. 


Omdømme: 
- Avhengig av hvordan MOVAR og kommunens kriseledelse håndterer situasjonen 


Behov for befolknings-
varsling: 


- Ja 


Behov for evakuering: 
- Sjeldent behov, og evt. ved få lokasjoner/ personer 


Usikkerhet: LAV 
Begrunnelse: God historikk og kartlegging av hendelsen som kan inntreffe i 
vannforsyningen.  


Styrbarhet: HØY Begrunnelse: Beredskapsplan for vannforsyningen.  


Forslag til tiltak 
 


- Aktiv deltagelse i nødvann samarbeidet  
- Øvelser i felt 
- Va vakt  
- Samarbeid med sykehus- helsebygg og Helse og mestring 
- Varsling 
- Oversikt over sårbare abonnenter 
- Pumpestasjoner klargjøres for henting av vann.  
- Brannvann\ sprinkelvann behov 
- God kjennskap til ledningsnettet  
- Ny beredskapsplan for drikkevannsystemet 
- Private brønner\ borehull kartlegges  
- Kvikkleire soner vil kreve ekstra tiltak – kartlegging   


 
 


UØNSKET HENDELSE: Langvarig svikt i avløp (6 timer - 3 døgn) ID: E4 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Denne hendelsen defineres til å gjelde utfall av avløpshåndteringen i større områder. Mindre områder kan også rammes, men 
håndteres av ordinære beredskap og er vurdert i kommunalteknisk egne miljørisikoanalyser. Hendelser som kloakkstopp og 
overbelastning av pumpestasjoner og renseanlegg mv. kan oppstå. Ved stans i renseanlegg kan kloakken gå urenset ut i 
resipienter som gir spredning av bakterier, virus og parasitter. Dette kan påvirke mennesker og dyreliv.  
  


Årsaker: 


- Strømbrudd 
- Teknisk svikt 
- Ledningsbrudd (kritisk) 


  


- Tilsiktet handling 
- Ekstremvær 


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


- Aggregat klargjort for 6 pumpestasjoner 2 aggregat 
- Sugebil har avtale 
- Overvåkning 
- Prosedyrer  
- Vaktordning 
- Driftsteknikk 
- God lokal kjennskap til hver enkelt stasjon. 
- Noen stasjoner har buffertanker, disse holder noen timer 


  
Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 1- Lite sannsynlig 


2 - Moderat 
sannsynlig 


3 – Sannsynlig 
X 


4 – Meget 
sannsynlig 


5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: 







Svikt i avløpshåndteringen er sjeldent sårbart for liv og helse, men kan medføre store konsekvenser 
for miljøet. Nullutslipp til Vansjø  


Følgehendelser 
(mulige): 


-  


Konsekvensvurdering/
risiko: 


1 2 3 4 5 
Risik
o 


Forklaring 


Liv og helse:  x     
Ingen direkte påvirkning, men som følgeskade vil det få 
store konsekvenser for vann og dyreliv 


Ytre miljø   x    
Ingen direkte påvirkning, men som følgeskade vil det få 
store konsekvenser for vann og dyreliv 


Materielle verdier    x   
Skade på hus og eiendom, mye opprydding. Skade på 
bekker og dyreliv.  


Stabilitet    x    


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 
- Helse og omsorg, eldreomsorg, skole og barnehager, mange kommunale tjenester vil bli stengt. 


Omdømme: 
- Avhengig av hvordan MOVAR og kommunens kriseledelse håndterer situasjonen 


Behov for befolknings-
varsling: 


- Ja 


Behov for evakuering: 
- Nei 


Usikkerhet: LAV 
Begrunnelse: Kommunen har god oversikt over eget avløpssystem og god data på 
hendelser som kan inntreffe.   


Styrbarhet: HØY Begrunnelse: Beredskapsplaner for avløpshåndteringen. 


Forslag til tiltak 
- Oversikt over pumpestasjoner som kan bruke aggregat og hvem som har buffer tanker og vet hvor lenge de kan ta unna.  
- Kartlegge hvilke pumpestasjoner som skal prioriteres i henhold til forurensning  
- Vurder flere aggregat 
- Avtale om innleie av aggregat  
- Blokkere overløp for å lede vann til andre stasjoner 
- Melde til forbrukeren om å redusere vannforbruket 
- Oversikt over sårbare punkt. Miljørisikovurdering kommer.  
- Pumpestasjoner må planlegges med buffertanker 
- Kapasitet på avløpsnettet 
- På slipp, olje, fett, fremmedvann og overvann.  
- Brudd i kvikkleire området vil bli svært kritisk og må kartlegges.  


 
 
 
 


UØNSKET HENDELSE: Brudd i sentrale transportårer ID: E5 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Brudd i sentrale transportårer medfører stenging av jernbane og sentrale veier over lang tid. Brudd i transportårer kan også 
være en årsak til forsyningssvikt (se egen vurdering). Stans i togtrafikk og folk kommer seg ikke på jobb/hjem, folk får ikke 
hentet i barnehage/SFO. I Moss kommune er Rv 119, E6 og andre kommunale- og fylkesveger sentrale for fremkommelighet. 
Dette kan også hindre fremkommelighet for nødetater knyttet til redningsoppdrag. Fylkeskommunen har et eget ansvar for 
transportberedskap i fylket. 
 


Årsaker: 


- Naturhendelser 
- Ekstremvær 
- Menneskelig svikt 
- Teknisk svikt 


- Tilsiktede hendelser 
- Trefall 
- Brukollaps 
- Dambrudd 







 


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


- Har mange alternative ruter til alle områder på fastlandssiden.  
- Mange alternative leverandører av ulike innsatsfaktorer i produksjonen.  
- God oversikt over private leverandørers kapasiteter, og god kontakt med disse. Kan benyttes ved 


en krisesituasjon. Ingen formelle avtaler.  
- En viss kapasitet med båten til Skjærgårdstjenesten til transport av personell over til Jeløya. Kan 


transportere ATV med aggregater og lettere utstyr.  
- Godt øvet i digital samhandling. Tilkomst til kontor anses ikke som sårbart for administrativt 


personell.  
- 2 private leverandører av snøbrøyting har tilhold på Jeløy. Disse kan benyttes til brøyting av hele 


området.  
- Skjærgårdstjenesten kan benyttes til å frakte over drivstoff.  


 


Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 
2 - Moderat 
sannsynlig 


3 – Sannsynlig 
X 


4 – Meget 
sannsynlig 


5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Kan medføre forsyningssvikt, men geografisk plassering gjør kommunen lite sårbart. Kan medføre 
sårbarhet for fremkommelighet for utrykningskjøretøy.  


Bruen over til Jeløy er sårbar, hvor det er kun en tilkomstvei. Vil medføre problemer med å frakte 
over større maskiner.  


Oppdragene vil kunne løses. Responstid vil svekkes. 
 


Følgehendelser 
(mulige): 


Vil på Jeløya sette oss ute av stand til å reparere større vannlekkasjer. Brøyteberedskap vil bli 
hindret.  
Beredskap på vann og avløp vil svekkes.  
Oppdragsløsning vil bli forsinket grunnet lengre kjørevei og kø.  
Spesielt sårbart på Jeløy hvor utstyr må fraktes vannveien.  
 


Konsekvensvurdering/
risiko: 


1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse: x       


Ytre miljø 
  x    Eventuelle skader oppstått som følge av våre 


avbøtende tiltak. Eksempelvis etablering av midlertidig 
ferdselsvei for ambulanse.  


Materielle verdier 
  x    Eventuelle skader oppstått som følge av våre 


avbøtende tiltak. Eksempelvis etablering av midlertidig 
ferdselsvei for ambulanse.  


Stabilitet 
   x   Etablering av båttransport eller midlertidig 


sjøtransport av tyngre kjøretøy forventes å ta 2-4 
dager.  


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 
- Fremkommelighet for nødetater 
- Brøyting 
- Maskiner til vann og avløp.  


 


Omdømme: 
- Avhengig av hvordan kommunens kriseledelse håndterer situasjonen 


Behov for befolknings-
varsling: 


- Ja 


Behov for evakuering: 
- Ja, ved langvarig manglende fremkommelighet. Gjelder kun et begrenset antall innbyggere.  


Usikkerhet: MIDDELS Begrunnelse: Lite erfaring og data fra storskala brudd i transportårer i sentrale strøk. 







Styrbarhet: HØY 
Begrunnelse: Kommunen har mange omkjøringsmuligheter og sentral geografisk 
plassering. 
  


Forslag til tiltak 
 Avklaring med Statens Vegvesen/Fylkeskommunen som gjelder deres beredskap ved uønsket hendelse for kanalbrua.  


 
 
 


UØNSKET HENDELSE: Langvarig forsyningssvikt (legemidler/matforsyning/drivstoff) ID: E6 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Svikt i forsyninger. Mangel på varer som mat, drivstoff og medisiner. Dette er sjelden en lokal hendelse, men vil være nasjonal 
og medføre utfordringer med å få tak i livsviktige medisiner. Mangel på drivstoff vil kunne gi utfordringer for kommunen å 
opprettholde tjenestetilbud. Sårbare personer er særlig utsatt.   


 


Årsaker: 


- Svikt i leveranse 
- Ulykke 
- Mangel på råvarer 
- Svikt i transportsektoren  


- Brudd i avtaler 
- Personellmangel  
- Streik 
- Produksjon 


 


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


- Drivstofftanker på Rygge driftstasjon og Solgaard skog 17. 2x5000 liter. Disse er inngjerdet.  
- Digital samhandling reduserer behovet for transport.  


Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite 
sannsynlig 


2 - Moderat 
sannsynlig  


3 – 
Sannsynlig x 


4 – Meget sannsynlig  5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Det som er sårbart for PMT er tilgang på drivstoff til tyngre kjøretøy.  


Kommunens geografiske plassering vil ikke medføre lang svikt, med mindre det er en regional eller 
nasjonal hendelse, og da må staten bistå i håndtering av hendelsen. 


Følgehendelser 
(mulige): 


- Enkelte oppgaver må bortprioriteres dersom drivstoff må prioriteres brukt til mer 
samfunnskritiske oppgaver.  


- Nedprioritering av brøyting kan gi begrenset fremkommelighet for nødetater.  
 


Konsekvensvurdering/
risiko: 


1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:    x   
Ved manglende drivstoff til brøyting og nødetater ikke 
kommer frem. Manglende renovasjon.  


Ytre miljø   x    Friområder vil ikke få søpla tømt. Skadedyrforekomst 
øker.  


Materielle verdier    x   
Økt kostnad ved å ikke kunne reparere skader og 
lekkasjer så fort som normalt.  


Stabilitet     X  
Ikke normal drift. Ressursene må prioriteres. Ordinære 
oppgaver må settes på vent.  


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 
 
Kommunale installasjoner og tjenestekjøretøy. Vedlikehold og drift av VA og vei. Renovasjon vil kunne stoppe opp. Medfører 
fare for sykdom og skadedyr.  
 


Omdømme: 
- Dårlig håndtering kan få konsekvenser for omdømme 


Behov for befolknings-
varsling: 


- Ja 


Behov for evakuering: 
- Nei 







Usikkerhet: HØY 
Begrunnelse: Det er lite erfaring fra hendelser i Norge med total forsyningssvikt i 
sentrale strøk. 
 


Styrbarhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Sikre lager livsnødvendige medisiner og kapasitet kan redusere 
konsekvensen ved forsyningssvikt.  
 


Forslag til tiltak 
- Prioritering av drivstoff til samfunnskritiske oppgaver.  
- Etablering av prioriteringsrekkefølge på drivstoff i forkant av hendelse. Bør utarbeides en kommuneovergripende 


prioriteringsliste nå.  
- Kartlegge beredskap for renovasjon ved drivstoffmangel (Movar). Renovasjon friområder: benytte elbiler.  


 


 
 


UØNSKET HENDELSE: Stor skogbrann  ID: F1 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Skogbrann kan oppstå i tørre perioder med sterk vind og ved lynnedslag. En stor skogbrann kan medføre luftforurensning og 
pusteproblemer for særlig sårbare dersom dette berører bebyggelse og andre områder med offentlig ferdsel. Hendelsen er 
sammenholdt med MIBs ROS-analyse. 


Årsaker: 


- Lynnedslag 
- Grilling 
- Bålbrenning 
- Gnister fra tog 
- Bevisst ildspåsettelse 
- Skogsdrift 


 


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


- Informasjon om skogbrannfare 
- Bålforbud 
- Skogbrannplakater (deler ut til skogeiere) 
- Stans i skogsdrift i tørre perioder, forbud mot bruk at kjetting  


 
Bønder oppfordres til å vanne veikant/skogkant i tørre perioder i forbindelse med vanning av Sannsynlighet:  


(Sett kryss)  1- Lite sannsynlig  2 - Moderat sannsynlig  3 – Sannsynlig  
 4 – Meget 
sannsynlig X 


 5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Brannvesenet blir ved store hendelser tappet for mannskaper og utstyr. Det må raskt settes inn 
hjelp og annen beredskap fra omkringliggende brannvesen, styres i hovedsak av 110-sentralen. 


Følgehendelser  
(mulige): 


- Brann i sårbar natur 
- Akutt forurensning 
- Kollaps i økosystem 
- Spredning til urbane strøk, bebyggelse 
- Rammer infrastruktur 
- Nedsatt beredskap 
- Personskader 


 


Konsekvensvurdering/   
risiko: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:   x    
 


Ytre miljø    x    


Materielle verdier    x    


Stabilitet   x     


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 


Veier, kraftforsyning, EKOM og annen infrastruktur kan bli berørt. 


Omdømme: 
  Ja, dersom hendelsen og de berørte ikke håndteres som forventet. 







Behov for befolknings-
varsling: 


  Ja 


Behov for evakuering: 
 Ja 


Usikkerhet: LAV Begrunnelse: Historisk data og informasjon er tilgjengelig. 


Styrbarhet: HØY Begrunnelse: Mange iverksatte tiltak og god tilgang på ressurser 


Forslag til tiltak 
- Oversikt over utsatte områder / dårlig vannforsyning 
- Bedring av utsatte områder mtp. Vanntrykk 
- Tilrettelegging av sikre bålplasser i friluftsområdene 


 
 


UØNSKET HENDELSE: Stor brann i egen institusjon/virksomhet ID: F2 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Brann i egen virksomhet.  
Brann i barnehage, skole, sykehjem etc. som kan ha stor konsekvens for liv og helse. Ved brann i institusjon vil også 
evakuering av bygg kunne være utfordrende og kreve større bistand fra brannvesenet. Hendelsen er sammenholdt med 
MIBs ROS-analyse.  


 


Årsaker: 


-Brann,  
-Eksplosjon,  
-Bruk av levende lys, 
-Ildspåsettelse 


-Brann i parkerte kjøretøy som spres til 
bolig 
- Feil på fyringsanlegg 
- Teknisk svikt på elektriske 
installasjoner  
- Lynnedslag 


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


- Digitale plattformer er i stor grad i skybaserte løsninger.  
- Leiemuligheter for det meste av maskiner og utstyr.  
- Skybasert løsning for driftsovervåkning av pumpestasjoner.  
- Kjøp av tjenesten fra eksterne leverandører. Feiing, brøyting.  
- Brannforebyggende arbeid.  


 
Sannsynlighet:  
(Sett kryss)  1- Lite sannsynlig  2 - Moderat sannsynlig 3 – Sannsynlig X  4 – Meget 


sannsynlig 
 5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Ikke digitaliserte plantegninger. Forsinkelse i tjenesteyting i påvente av erstatningsutstyr.  


Følgehendelser  
(mulige): 


Forsinkelse i produksjon av kjerneoppgaver for å dekke andre kommunalområders behov for å 
etablere midlertidige behov ved uønskede hendelser. Permanent tap av ikke-digitaliserte 
plantegninger.  


Konsekvensvurdering/   
risiko: 1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:  x      


Ytre miljø   x    Kjemikalier, drivstoff i eget bygg.  


Materielle verdier    x   Mye og dyrt utstyr.  


Stabilitet   x    God tilgjengelighet på leie av det meste av utstyr.  


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 
 


Omdømme: 
  Ja, dersom hendelsen og de berørte ikke håndteres som forventet. 


Behov for befolknings-
varsling: 


  Ja 


Behov for evakuering: 
 Ja 







Usikkerhet: LAV Begrunnelse: Historisk data og informasjon er tilgjengelig. 


Styrbarhet: HØY Begrunnelse: Mange iverksatte tiltak ved nødetater og brannforebyggende 
avdeling. 


Forslag til tiltak 
- Jevnlig brannøvelse.  


 
 
 


UØNSKET HENDELSE: Akutt forurensing (IUA-hendelse) ID: G1 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 
Uventet hendelse av store mengder forurensende væske/stoff som har stort skadepotensiale (IUA-hendelse som krever 
kommunal kriseledelse). De fleste middels store hendelsene vil håndteres av brannvesenet ved IUA direkte uten at kommunal 
kriseledelse involveres. Mindre hendelser (jf. Forurensningsforskriftens §18A) som kommunen håndterer alene, er omhandlet 
i en egen miljørisikoanalyse. Virksomheter som oppbevarer, benytter og får transportert kjemikalier og andre stoffer kan føre 
til omfattende akutt forurensning ved uhell eller ulykker. Hendelsen er sammenholdt med MIBs ROS-analyse. 
 


Årsaker: 


- Transporthendelse, bensinstasjon/tankanlegg 
- Skipsulykke/tankbåter 
- Industriutslipp/næringsvirksomhet 
- Utslipp fra større kjøretøy 


 


- Sabotasje 
- Container med farlig avfall 
- Gamle oljetanker  


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


- Forskrift om nedgravde oljetanker – Pålegger eier fjerning av gamle oljetanker  
- Kommunal beredskap mot akuttforurensing – rådgivning ift. miljøpåvirkning 
- Kommunal beredskap mot olje i sjø for akutt forurensing – Lense inntil 2 tonn trekkraft 
- Kystverkets beredskap, bistått av Skjærgårdstjenesten 


 
Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 
2 - Moderat 
sannsynlig 


3 – Sannsynlig 
X 


4 – Meget 
sannsynlig 


5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Omdisponering av industriområder til boligformål,  


Følgehendelser 
(mulige): 


- Forgiftning 
- Ødeleggelse av økosystemtjenester 
- Tap av menneskeliv 
- Forurensing av drikkevannskilde 
- Kortvarig brudd i viktig infrastruktur (vei) 
 
 


Konsekvensvurderin
g/risiko: 


1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:   x     


Ytre miljø   x     


Materielle verdier   x     


Stabilitet  x      


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 
- Infrastrukturtjenester kan bli berørt 
- Krisestab og IUA-ledelse 
- Brann/redning 
- Landbruksforvaltning 
- Kystverket 
- Fiskerinæring 


 


Omdømme: 
- Håndtering og informasjon vil ha betydning for omdømme 







Behov for 
befolknings-varsling: 


- Ja, herunder ved drikkevann, badevannskvalitet 


Behov for 
evakuering: 


- Ja, avhengig av hendelse 


Usikkerhet: LAV Begrunnelse: Kommunen har relevante data og erfaringer tilgjengelig for håndtering. 


Styrbarhet: HØY 
Begrunnelse: Kommunen har et interkommunalt samarbeid – IUA. Kommunens arealplan 
og soner ved storulykkeforskrift og tilsyn ved objekter.  
 


Forslag til tiltak 
- Beredskapscontainer(med utstyr for å kunne håndtere akutt forurensning) 
 


 
 


UØNSKET HENDELSE: Alvorlige tilsiktede hendelser  ID: H1 


Beskrivelse av uønsket hendelse: 


Hendelsen avgrenses til: TILSIKTEDE HENDELSER SOM I ALVORLIG GRAD TRUER ELLER SKADER SAMFUNNET ELLER 
INNBYGGERNE. I praksis snakker vi om i sannsynlighetsrekkefølge: 


1. Uavklarte og innringte bombetrusler mot skoler/etater 
2. Funn av bomber eller bombelignende gjenstander 
3. Begrunnet frykt for dødelig vold ifm. arbeid 
4. Egne ansatte – drept på fritiden 
5. Terror/pågående livstruende vold (PLIVO) 
6. Sabotasje mot infrastruktur 
7. Hacking av digitale plattformer.  


 


Årsaker: 


- Terror 
- Personlig krise 
- Psykiatri/ rus 
- Ustabilitet  
- Ekstremisme  


 


- Mobbing 
- Konflikter 
- Hevnaksjoner 
- Aggresjon mot kommunens tjenester  
- CBRNE-hendelser 


Identifiserte 
eksisterende tiltak: 


- Fysisk områdsikring (gjerder) 
- Kameraovervåkning og alarmer, tilknyttet vektertjenester. 
- Tjenestetelefon for varsling.  
- Vurdering av hvilke kjøretøy som skal være uniformert.  
- Varsling og avvikssystem.  
- Jobbe 2 eller flere sammen.  
- Bedriftshelsetjenesten.  


 


Sannsynlighet: 
(Sett kryss) 


1- Lite sannsynlig 


 
2 - Moderat 
sannsynlig 
 


 
3 – Sannsynlig X 
 


4 – Meget 
sannsynlig 


5 – Svært 
sannsynlig 


Sårbarhetsvurdering: Håndteringen av hendelsen vil kreve store ressurser, også i lang tid etter hendelsen. Handlingen 
kan oppstå på de fleste tjenesteområder, men personale med tett innbyggerkontakt er mest utsatt.  


Stor forskjell på sannsynlighet mellom type hendelser. Konflikter/psykiske hendelser og personlig 
krise forekommer oftere enn sabotasje og andre større tilsiktede hendelser.   


Pumpestasjoner og høydebasseng kan være sårbare lokasjoner.   


Følgehendelser 
(mulige): 


- Kan få store følgehendelser på alt fra psykiske utfordringer til permanent evakuering av 
hele kommunen.  
 


Konsekvensvurdering/
risiko: 


1 2 3 4 5 Risiko Forklaring 


Liv og helse:     x  En atombombe har en del konsekvenser.  







Ytre miljø     x  En atombombe har en del konsekvenser. 


Materielle verdier     x  En atombombe har en del konsekvenser. 


Stabilitet     x  En atombombe har en del konsekvenser. 


Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt: 
- Alle funksjoner og personlige forhold kan bli berørt.  


Omdømme: Kommunens håndtering av aksjonen er avgjørende for omdømme 


Behov for befolknings-
varsling: 


 
Ja, men avhengig av faktisk hendelse, behov for å informere, berolige og forklare evt. avverge. 
Bør utarbeide plan for krisekommunikasjon i forkant 
 


Behov for evakuering: 
 
Ja 
 


Usikkerhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Er noe data på hendelser/trusler om dette også i Norge, men det 
foreligger usikkerhet hvorvidt det vil inntreffe i kommunen.  


Styrbarhet: MIDDELS 
Begrunnelse: Beredskapsplaner og forebyggende arbeid, men menneskelige handlinger 
er utfordrende å styre.   


Forslag til tiltak 
- Del dette tiltakskortet i minst to.  
- Økt områdsikring og vakthold.  
- Informasjon om varslingskanaler.  
- Utvikling av kriseteamet.  
- Søkelys på intern krisekommunikasjon og tett dialog med nødetater.  
- Intern opplæring av mellomledere i krisehåndtering.  


  
 








Tiltakskort HoM 
 


HoM - Beredskapsgruppen – Alvorlige tilsiktede 
hendelser  
Organisasjon: Alle   


Antall tiltak: 7   


Tilgangskontroll: 
2 - Administrator, 3 - Administrativ rolle, Seksjon HOV - 
beredskapsledelsen  


Type hendelser: Bruk av dødelig vold, Gisseltaking, Terrorhandling, Trussel om vold  


Versjonsnummer:  


Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av:  


Status: Kladd 


 


 
Varsle kommunens kriseledelse (kommunedirektør): Tlf: 458 
79 469 (obs: kan ikke motta SMS). 


 


 


Innkalle beredsksgruppen i HoM 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 


Tiltak 


 


Direktør HoM innkaller beredskapsgruppen ved behov. 


Loggførere starter loggføring. 


Vurdere behov for å innkalle faglige ressurser basert på type situasjon.  


 


Vurderer behov for å innkalle ledelsen i aktuelle virksomheter. 


 


 
Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 


Tiltak 







 


Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale: Møterom 1, Rygge rådhus, 
alternativt beredskapslokale er stort møterom Skoggata omsorgsbolig. 


  


Ta frem lagret utstyr til beredskapslokal. 


 


 
Skaff oversikt over situasjonen  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 


Tiltak 


 


Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trenger dere hjelp til for å løse krisen på en 
best mulig måte. Det kan være nødstrøm, transport, personell, sikring eller andre ting. 


Iverksetter tiltak mot den forventede utviklingen og planlegger tiltak for den verste 
utviklingen. 


Gjennomfører jevnlige møter i gruppen og hold berørte parter oppdatert. 


 


 
Varsle berørte virksomheter.  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør  


Tiltak 


 


Ledelsen i de aktuelle virksomheter samles.  


Skaffe oversikt over situasjonen. 


 


 


 
Tilkalle personale 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  


Ansvarlig: Virksomhetsledere og avdelingsledere i de ulike 
virksomheter 


 


De virksomheter som har behov for økt bemanning iverksetter 
ringelister.  


 
 


Tiltak 


 
Varsle kommunens psykososiale beredskapsteam  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 


Tiltak 


 Vurder hvilke funksjoner i kommunens psykososiale kriseteam det er behov for, og 
varsle/kall inn disse. 


  







 
Statusrapportering og situasjonsbeskrivelser  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør  


Tiltak 


 


De ulike virksomhetene rapporterer til beredskapsgruppen. 


Beredskapsgruppen utarbeider en oversikt over situasjonen og treffer nødvendige 
tiltak. 


 Oversikt over berørte virksomheter. 
 Oversikt over berørte pasienter/brukere. 
 Vurdere konsekvenser for pasienter/brukere (mat, medisiner, varme med 


mer). 


Vurdering av evakuering. 


 


 
Se tiltakskort “Etablering av lite evakuert- og pårørendesenter 
(EPS)” 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør  


Tiltak 


 


Kantina ved Peer Gynt Helsehus benyttes som EPS for evakuering av inntil 30 stk. 


Se tiltakskort Krisestab: Etablering av lite evakuert- og pårørendesenter. 


Se tiltakskort HoM: Drift av lite EPS.  


Varsle følgende aktører om opprettelsen av EPS:  


 Legevakten om at kommunens kriseledelse har bestemt å opprette et lite EPS 
ved Peer Gynt. 


 Politiet for å avklare arbeidsoppgaver, kommunikasjon og informasjon.  


 Se tiltakskort Krisestab: Etablering av stort evakuert- og pårørendesenter. Krisestab 
beslutter opprettelse av lite og stort evakuert- og pårørendesenter.  


 


 


 
Kommunikasjon med media og informasjon til innbyggerne  


Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase 


Ansvarlig: HoM Direktør 


 


En i beredskapsgruppen utnevnes som presseansvarlig for 
HoM. Kontakt kommunens pressevakt ved telefon: 969 47 837. 


 


  


Tiltak 







Varsle i CIM - loggførere  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 
 


 


 Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 Varsle ledere om å informere sine ansatte om at hvis mobilnettet faller ut så 


må alle ansatte møte på arbeidsstedet for å få informasjon. 


 


 
Evaluering  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør  


Tiltak 


 


Etter at hendelsen er over må den evalueres for å lære mest mulig til neste gang det 
skjer 


 Vurder om ROS-analysen er riktig eller om den må revideres 
 Vurder om beredskapsplanen må revideres 
 Er det flere navn og telefonnummer som bør tas med på varslingslisten 
 Stemmer vedlegg B - roller, ansvar og fullmakter med virkeligheten eller må 


det revideres 
 Revider tiltakskortet for hendelsen slik at kunnskapen blir tatt vare på 


Lagre evalueringen i mappen i CIM. 


  


 


 


HoM - Beredskapsgruppen – Bortfall av elektronisk 
kommunikasjon 
Organisasjon: Alle   


Antall tiltak:    


Tilgangskontroll:  


Type hendelser: Ekstremvær, Utfall eller rasjonering av kraftforsyning  


Versjonsnummer:   


Versjon 
opprettet: 


  


Godkjent av:   


Status: 


Ved strømbrudd over 1-2 timer bør ledelsen planlegge for at bortfall av 
strøm kan bli langvarig. Ved strømbrudd lengre enn 3 timer vil deler av 
elektroniske kommunikasjonstjenster (EKOM) sannsynlig falle ut, ved 6 
timer vil sannsynligvis store deler av EKOM falle ut. Opprettholdelse av 
nødvendige tjenester må sikres. 







 


 
Innkalle beredskapsgruppen HoM  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Observasjonsfase /aksjonsfase 
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Direktør HoM innkaller beredskapsgruppen ved behov. 


Loggførere starter loggføring. 


Vurdere behov for å innkalle IT sjef og eventelle andre faglige ressurser basert på type 
situasjon.  


Vurderer behov for å innkalle ledelsen i aktuelle virksomheter. 
 
Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale: Møterom 1, Rygge rådhus, alternativt 
beredskapslokale er stort møterom ved Skoggata omsorgsbolig. 


Ta frem lagret utstyr til beredskapslokalet. 
 
Skaff oversikt over situasjonen  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trenger dere hjelp til for å løse krisen på en best 
mulig måte. Det kan være nødstrøm, transport, personell eller andre ting. 


Kontroller at prosedyrene for nedetid i pasientjournal og evt. varslingssystemer er kjent og 
iverksatt. 


Se tiltakskort langvarig strømbrudd. 


Iverksetter tiltak mot den forventede utviklingen og planlegger tiltak for den verste 
utviklingen. 


Gjennomfører jevnlige møter i gruppen og hold berørte parter oppdatert. 
 
 


 


Varsle legevakt på 69 20 54 87 (prioritert nummer). 


Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


 


Varsle berørt ledelse i virksomhetene  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM  


Tiltak 







 


Ledelsen for virksomheten samles og skaffer oversikt over situasjonen. 


Varsle ledere om å informere sine ansatte om at hvis mobilnettet faller ut så må alle ansatte 
møte på arbeidsstedet for å få informasjon. 


 
Statusrapportering og situasjonsbeskrivelse  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Ledelsen for virksomhetene rapporterer til beredskapsgruppen. 


Beredskapsgruppen utarbeider en oversikt over situasjonen og iverksetter nødvendige 
tiltak. 


 Kjøretøy med sjåfør for å sikre kommunikasjonen mellom berørte parter og parter 
som yter bistand i situasjonen. 


 Oversikt over berørte virksomheter. 
 Oversikt over berørte pasienter/brukere. 
 Vurdere konsekvenser for pasienter/brukere (varme, elektromedisinsk utstyr, mat, 


medisiner med mer). 


 
Varsle i CIM - loggførere  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM  


Tiltak 


 


 Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 Varsle ledere om å informere sine ansatte om at hvis mobilnettet faller ut så må alle 


ansatte møte på arbeidsstedet for å få informasjon. 


 
Evaluering  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Normaliseringsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Etter at hendelsen er over må den evalueres for å lære mest mulig til neste gang det skjer 


 Vurder om ROS-analysen er riktig eller om den må revideres 
 Vurder om beredskapsplanen må revideres 
 Er det flere navn og telefonnummer som bør tas med på varslingslisten 
 Stemmer vedlegg B - roller, ansvar og fullmakter med virkeligheten eller må det 


revideres 
 Revider tiltakskortet for hendelsen slik at kunnskapen blir tatt vare på 


Lagre evalueringen i mappen i CIM. 
 


HoM - Beredskapsgruppen – Langvarig bortfall av 
vannforsyning/Avløp (6 timer-3 døgn) 
Organisasjon: Alle   


Antall tiltak:    







Tilgangskontroll:  


Type hendelser: 
Dambrudd, Langvarig strømbrudd, Teknisk svikt, Ledningsbrudd, 
Tilsiktet handling, Ekstremvær/Flom. 


Versjonsnummer:   


Versjon 
opprettet: 


  


Godkjent av:   


Status:  


 


 
Innkalle beredskapsgruppen HoM  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Under observasjon  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Direktør HoM innkaller beredskapsgruppen ved behov. 


Loggførere starter loggføring. 


Vurdere behov for å innkalle faglige ressurser basert på type situasjon.  


Vaktnummer til Vann/Avløp: 951 49 666 


 


Vurderer behov for å innkalle ledelsen i aktuelle virksomheter. 
 


Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Under observasjon 
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale: Møterom 1, Rygge rådhus, alternativt 
beredskapslokale er stort møterom ved Skoggata omsorgsbolig. 


Ta frem lagret utstyr til beredskapslokalet. 
 


 


Skaff oversikt over situasjonen  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Under observasjon  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trenger dere hjelp til for å løse krisen på en 
best mulig måte. Nødvann, reservevann.  


Iverksetter tiltak mot den forventede utviklingen og planlegger tiltak for den verste 
utviklingen. 


Gjennomfører jevnlige møter i gruppen og hold berørte parter oppdatert. 







 
 


 


Varsle legevakt på 69 20 54 87 (prioritert nummer). 


 


Varsle berørt ledelse i virksomhetene  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM  


Tiltak 


 


Ledelsen for virksomheten samles og skaffer oversikt over situasjonen. 


Ledelsen i de ulike virksomhetene varsler sine ansatte: 


 Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 Varsle ansatte om at hvis mobilnettet faller ut så må alle ansatte møte på sine 


arbeidssted for å få informasjon. 
 Ved ingen varsel må ansatte på eget initiativ møte opp på arbeidssted og selv 


søke informasjon. 


 
 


Statusrapportering og situasjonsbeskrivelse  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Ledelsen for virksomhetene rapporterer til beredskapsgruppen. 


Beredskapsgruppen utarbeider en oversikt over situasjonen og iverksetter nødvendige 
tiltak. 


 Oversikt over berørte virksomheter. 
 Oversikt over berørte pasienter/brukere. 
 Vurdere konsekvenser for pasienter/brukere. 


 


Vurder evakuering/flytting av drift  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Under observasjon/Aksjonsfase  


Ansvarlig: Direktør HoM 


 


Vurder om det er nødvendig å evakuere enkelte pasienter, eller hele virksomheter til et 
annet sted. 
 


  
 


Varsle i CIM - loggførere  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM  


Tiltak 







 


 Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 Varsle ledere om å informere sine ansatte om at hvis mobilnettet faller ut så må 


alle ansatte møte på arbeidsstedet for å få informasjon. 


 
Evaluering  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Normaliseringsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Etter at hendelsen er over må den evalueres for å lære mest mulig til neste gang det 
skjer 


 Vurder om ROS-analysen er riktig eller om den må revideres 
 Vurder om beredskapsplanen må revideres 
 Er det flere navn og telefonnummer som bør tas med på varslingslisten 
 Stemmer vedlegg B - roller, ansvar og fullmakter med virkeligheten eller må det 


revideres 
 Revider tiltakskortet for hendelsen slik at kunnskapen blir tatt vare på 


Lagre evalueringen i mappen i CIM. 
 


HoM - Beredskapsgruppen – Langvarig 
forsyningssvikt – mat/medisiner/drivstoff (mer enn 1 
uke) 
Organisasjon:  Alle 


 
 


Antall tiltak:    


Tilgangskontroll:  


Type hendelser: Større regional, nasjonal eller 
internasjonal hendelse.  
For eksempel: Svikt i leveranse, ulykke, mangel 
på råvarer, svikt i transportsektoren, brudd i 
avtaler, personellmangel hos leverandør, streik.  


 


Versjonsnummer:   


Versjon opprettet:   


Godkjent av:   


Status:  


 
 


Innkalle beredskapsgruppen HoM  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Under observasjon  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Direktør HoM innkaller beredskapsgruppen ved behov. 


Loggførere starter loggføring. 


Vurdere behov for å innkalle faglige ressurser basert på type situasjon. 


Vurderer behov for å innkalle ledelsen i aktuelle virksomheter. 
 


  







Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Under observasjon 
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale: Møterom 1, Rygge rådhus, alternativt 
beredskapslokale er stort møterom ved Skoggata omsorgsbolig. 


Ta frem lagret utstyr til beredskapslokalet. 
 


 
Skaff oversikt over situasjonen  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Under observasjon/Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 
 
Identifiser eksisterende tiltak:  


- Kriselager smittevernsutstyr Ekholt 
- Vaksinelager (til Barnevaksinasjonsprogrammet – vaksiner for 


ca. 6 måneder). 
- Samarbeidsavtaler for utlån av medisiner: sykehjem – 


omsorgsboliger, helsehus – hjemmesykepleie. 
- Helsehus har alltid mer oksygen og legemidler enn de selv har 


behov for.  
- Helsehus og sykehjem har nødaggregat.  
- Institusjoner har matvarelager for ca. 1 uke, tørrvarelager for 


ca. 14 dager.  
- Helsehus, sykehjem og omsorgsboliger har ekstra lager og 


lister for beholdning av oksygen og forstøverutstyr.  
- Jodtabletter (atomhendelse) er lagret på helsestasjoner og på 


skolene.  
 


 
Tiltak 


 


Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trenger dere hjelp til for å løse krisen på en 
best mulig måte. Det kan være eksterne aktører, leverandører, statsforvalteren, transport, 
og personell.  


Iverksetter tiltak mot den forventede utviklingen og planlegger tiltak for den verste 
utviklingen. 


Gjennomfører jevnlige møter i gruppen og hold berørte parter oppdatert. 
 


 
 
Varsle legevakt på 69 20 54 87 (prioritert nummer). 
 
 
Varsle berørt ledelse i virksomhetene  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Under observasjon/ Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM  


 
 


Tiltak 


 Ledelsen for virksomhetene samles og skaffer oversikt over situasjonen. 
 


 
 
Statusrapportering og situasjonsbeskrivelse  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


                
                   Tiltak  


 Ledelsen for virksomhetene rapporterer til beredskapsgruppen. 


Kommentert [HK1]: Og på skolene.  


Kommentert [HK2R1]: HoM har ikke pressevakt vel? Skal 
det utpekes enn i beredskapsgruppa for å ta og ha ansvaret 
for kommunikasjon med pressevakt? 


Kommentert [IH3R1]:  







Beredskapsgruppen utarbeider en oversikt over situasjonen og iverksetter nødvendige 
tiltak. 


 Oversikt over berørte virksomheter. 
 Oversikt over berørte pasienter/brukere. 
 Vurdere konsekvenser for pasienter/brukere. 
 Vurdere omdisponering av ressurser, materiell, medisiner, mat m.m. Behov for 


evakuering?  
 Vurdere omfordeling av tjenestebiler. 
 Vurdere alternative transportløsninger (personell til og fra jobb, samt i 


arbeidstiden). 


 
Kommunikasjon med media og informasjon til innbyggerne  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase 
Ansvarlig: Presseansvarlig i beredskapsgruppen HoM. 
 
En i beredskapsgruppen utnevnes som presseansvarlig for HoM. Kontakt kommunens 
pressevakt ved telefon: 969 47 837.  
 


 
Varsle i CIM - loggførere  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM  


Tiltak 


 


 Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 Varsle ledere om å informere sine ansatte om at hvis mobilnettet faller ut så må 


alle ansatte møte på arbeidsstedet for å få informasjon. 


 
Evaluering  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Normaliseringsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Etter at hendelsen er over må den evalueres for å lære mest mulig til neste gang det 
skjer 


 Vurder om ROS-analysen er riktig eller om den må revideres 
 Vurder om beredskapsplanen må revideres 
 Er det flere navn og telefonnummer som bør tas med på varslingslisten 
 Stemmer vedlegg B - roller, ansvar og fullmakter med virkeligheten eller må det 


revideres 
 Revider tiltakskortet for hendelsen slik at kunnskapen blir tatt vare på 


Lagre evalueringen i mappen i CIM. 
 


HoM - Beredskapsgruppen – Langvarig 
strømbortfall 
Organisasjon: Alle   


Antall tiltak:    


Tilgangskontroll:  







Type hendelser: Ekstremvær, Utfall eller rasjonering av kraftforsyning  


Versjonsnummer:   


Versjon 
opprettet: 


  


Godkjent av:   


Status: 
Ved strømbrudd over 1-2 timer bør ledelsen planlegge for at bortfall av 
strøm kan bli langvarig. Opprettholdelse av nødvendige tjenester må 
sikres. 


 


 
Innkalle beredskapsgruppen HoM  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Direktør HoM innkaller beredskapsgruppen ved behov. 


Loggførere starter loggføring. 


Vurdere behov for å innkalle faglige ressurser basert på type situasjon. 


Vurderer behov for å innkalle ledelsen i aktuelle virksomheter. 
 
Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale: Møterom 1, Rygge rådhus, alternativt 
beredskapslokale er stort møterom ved Skoggata omsorgsbolig. 


Ta frem lagret utstyr til beredskapslokalet. 
 
Skaff oversikt over situasjonen  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trenger dere hjelp til for å løse krisen på en best 
mulig måte. Det kan være nødstrøm, vannforsyning, transport, personell eller andre ting. 


Kontroller at prosedyrene for nedetid i pasientjournal og evt. varslingssystemer er kjent og 
iverksatt. 


Ved strømbrudd lengre enn 3 timer vil deler av elektroniske kommunikasjonstjenster 
(EKOM) sannsynlig falle ut, ved 6 timer vil sannsynligvis store deler av EKOM falle ut. Se 
tiltakskort EKOM? 


Iverksetter tiltak mot den forventede utviklingen og planlegger tiltak for den verste 
utviklingen. 


Gjennomfører jevnlige møter i gruppen og hold berørte parter oppdatert. 







 
 


 


Varsle legevakt på 69 20 54 87 (prioritert nummer). 


Varsle berørt ledelse i virksomhetene  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM  


Tiltak 


 Ledelsen for virksomheten samles og skaffer oversikt over situasjonen. 
 
Statusrapportering og situasjonsbeskrivelse  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Ledelsen for virksomhetene rapporterer til beredskapsgruppen. 


Beredskapsgruppen utarbeider en oversikt over situasjonen og iverksetter nødvendige 
tiltak. 


 Oversikt over berørte virksomheter. 
 Oversikt over berørte pasienter/brukere. 
 Vurdere konsekvenser for pasienter/brukere (varme, elektromedisinsk utstyr, mat, 


medisiner med mer). 
 Vurdere evakuering.  
 Oversikt over alternative oppvarmingskilder/steder. 


 
Varsle i CIM - loggførere  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM  


Tiltak 


 


 Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 Varsle ledere om å informere sine ansatte om at hvis mobilnettet faller ut så må alle 


ansatte møte på arbeidsstedet for å få informasjon. 


 
Evaluering  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Normaliseringsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Etter at hendelsen er over må den evalueres for å lære mest mulig til neste gang det skjer 


 Vurder om ROS-analysen er riktig eller om den må revideres 
 Vurder om beredskapsplanen må revideres 
 Er det flere navn og telefonnummer som bør tas med på varslingslisten 
 Stemmer vedlegg B - roller, ansvar og fullmakter med virkeligheten eller må det 


revideres 
 Revider tiltakskortet for hendelsen slik at kunnskapen blir tatt vare på 


Lagre evalueringen i mappen i CIM. 
 







HoM - Beredskapsgruppen – Naturhendelser, 
ekstremvær 
Organisasjon: Alle   


Antall tiltak:    


Tilgangskontroll:  


Type hendelser: Ekstremvær, Flom i vassdrag, Skred  


Versjonsnummer:   


Versjon 
opprettet: 


  


Godkjent av:   


Status: …….opprettholdelse av tjenester…..  


 


Innkalle beredskapsgruppen HoM  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Observasjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Direktør HoM innkaller beredskapsgruppen ved behov. 


Loggførere starter loggføring. 


Vurdere behov for å innkalle faglige ressurser basert på type situasjon. 


Vurderer behov for å innkalle ledelsen i aktuelle virksomheter. 


Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale: Møterom 1, Rygge rådhus, 
alternativt beredskapslokale er stort møterom ved Skoggata omsorgsbolig. 


Ta frem lagret utstyr til beredskapslokalet. 


Skaff oversikt over situasjonen  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trenger dere hjelp til for å løse krisen på en 
best mulig måte. Det kan være nødstrøm, transport, personell, sikring, vannforsyning 
eller andre ting. 


Kontroller at prosedyrene for nedetid i pasientjournal og evt. varslingssystemer er kjent 
og iverksatt. 







Iverksetter tiltak mot den forventede utviklingen og planlegger tiltak for den verste 
utviklingen. 


Gjennomfører jevnlige møter i gruppen og hold berørte parter oppdatert. 


Varsle legevakt på 69 20 54 87 (prioritert nummer). 


 


Varsle berørt ledelse i virksomhetene  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM  


Tiltak 


 


Ledelsen for virksomheten samles og skaffer oversikt over situasjonen. 


 
Vurder behov for å opprette Evakuert- og Pårørendesenter 
(EPS)  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase   
Ansvarlig: HoM Direktør   


 


Kantina ved Peer Gynt Helsehus benyttes som EPS for evakuering av inntil 30 stk.  


Se tiltakskort Krisestab: Etablering av lite evakuert- og pårørendesenter.  


Se tiltakskort HoM: Drift av lite EPS.   


Varsle følgende aktører om opprettelsen av EPS:   


 Legevakten om at kommunens kriseledelse har bestemt å opprette et lite 
EPS ved Peer Gynt.   
 Politiet for å avklare arbeidsoppgaver, kommunikasjon og informasjon.   


Vurder behov for opprettelse av stort EPS. Se tiltakskort Krisestab: Etablering av 
stort evakuert- og pårørendesenter.   


  


  
 


Statusrapportering og situasjonsbeskrivelse  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Ledelsen for virksomhetene rapporterer til beredskapsgruppen. 


Beredskapsgruppen utarbeider en oversikt over situasjonen og iverksetter nødvendige 
tiltak. 


 Oversikt over berørte virksomheter. 
 Oversikt over berørte pasienter/brukere. 
 Vurdere konsekvenser for pasienter/brukere (mat, medisiner, varme med mer). 


   
 







Varsle i CIM - loggførere  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM  


Tiltak 


 


 Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 Varsle ledere om å informere sine ansatte om at hvis mobilnettet faller ut så må 


alle ansatte møte på arbeidsstedet for å få informasjon. 


Evaluering  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Normaliseringsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Etter at hendelsen er over må den evalueres for å lære mest mulig til neste gang det 
skjer 


 Vurder om ROS-analysen er riktig eller om den må revideres 
 Vurder om beredskapsplanen må revideres 
 Er det flere navn og telefonnummer som bør tas med på varslingslisten 
 Stemmer vedlegg B - roller, ansvar og fullmakter med virkeligheten eller må det 


revideres 
 Revider tiltakskortet for hendelsen slik at kunnskapen blir tatt vare på 


Lagre evalueringen i mappen i CIM. 
 


HoM - Beredskapsgruppen – Stor brann 
Organisasjon: Alle   


Antall tiltak:    


Tilgangskontroll:  


Type hendelser: Større brann i bebyggelse eller institusjon. Evakuering.  


Versjonsnummer:  


Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av:   


Status:    


 


 
Innkalle beredskapsgruppen i HoM 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase 
Ansvarlig: HoM Direktør 


Tiltak 


 


Kommunaldirektør innkaller beredskapsgruppe ved behov. 


Loggførere starter loggføring. 


Vurdere behov for å innkalle faglige ressurser basert på type situasjon. 


Vurderer behov for å innkalle virksomhetsledere i aktuelle virksomheter.  


 







 
Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Dirketør  


Tiltak 


 


Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale: Møterom 1, Rygge rådhus, 
alternativt beredskapslokale er stort møterom ved Skoggata omsorgsbolig.  


Ta frem lagret utstyr til beredskapslokalet. 


 


 
Skaff oversikt over situasjonen  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 


Tiltak 


 


Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trenges av hjelp for å løse krisen på en best 
mulig måte. Det kan være vernedrakter, nødstrøm, transport, personell, sikring eller 
andre ting. 


Iverksetter tiltak for den forventede utviklingen og planlegger tiltak for den verste 
utviklingen. 


Gjennomfører jevnlige møter i gruppen og hold berørte parter oppdatert. 


 


 


 
Evakueringsplan ved brann/evakuering av kommunens lokaler 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 


 


Se tiltakskort evakuering 


Her skal det være en oversikt over hvor de ulike enheter i HoM skal evakueres. 
Personale følger med fra evakuert enhet 


 


 
Varsle berørte virksomheter.  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 


Ledelsen i de aktuelle virksomheter samles.  


Skaffe oversikt over situasjonen. 


  


Tiltak 


 
Tilkalle personale                                                                                                   Tiltak 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Virksomhetsledere og avdelingsledere i de ulike virksomheter 
 
De virksomheter som har behov for økt bemanning iverksetter ringelister.  
  







 
Varsle kommunens psykososiale beredskapsteam  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 


Tiltak 


 
Vurder hvilke funksjoner i kommunens psykososiale kriseteam det er behov for, og 
varsle/kall inn disse. 


 


 
Vurder behov for å opprette Evakuert- og Pårørendesenter (EPS) 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør  


Tiltak 


 


Kantina ved Peer Gynt Helsehus benyttes som EPS for evakuering av inntil 30 stk. 


Se tiltakskort Krisestab: Etablering av lite evakuert- og pårørendesenter. 


Se tiltakskort HoM: Drift av lite EPS.  


Varsle følgende aktører om opprettelsen av EPS:  


 Legevakten om at kommunens kriseledelse har bestemt å opprette et lite EPS 
ved legevakten.  


 Politiet for å avklare arbeidsoppgaver, kommunikasjon og informasjon.  


Vurder behov for opprettelse av stort EPS. Se tiltakskort Krisestab: Etablering av stort 
evakuert- og pårørendesenter.  


 


 
Statusrapportering og situasjonsbeskrivelser  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 


Tiltak 


 


De ulike virksomhetene rapporterer til beredskapsgruppen. 


Beredskapsgruppen utarbeider en oversikt over situasjonen og treffer nødvendige 
tiltak. 


 Oversikt over berørte virksomheter. 
 Oversikt over berørte pasienter/brukere. 
 Vurdere konsekvenser for pasienter/brukere (mat, medisiner, varme med mer). 


Vurdering av evakuering. 


 


  Tiltak 


 
Kommunikasjon med media og informasjon til innbyggerne  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase 
Ansvarlig: HoM Direktør. 
 
En i beredskapsgruppen utnevnes som presseansvarlig for HoM.  
Kontakt kommunens pressevakt ved telefon: 969 47 837. 
 
 
 







Varsle i CIM - loggførere  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 
 


 Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 Varsle ledere om å informere sine ansatte om at hvis 


mobilnettet faller ut så må alle ansatte møte på arbeidsstedet 
for å få informasjon. 


 
 
  


 
Evaluering  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Normaliseringsfase  


Tiltak 


 


Etter at hendelsen er over må den evalueres for å lære mest mulig til neste gang det 
skjer 


 Vurder om ROS-analysen er riktig eller om den må revideres 
 Vurder om beredskapsplanen må revideres 
 Er det flere navn og telefonnummer som bør tas med på varslingslisten 
 Stemmer vedlegg B - roller, ansvar og fullmakter med virkeligheten eller må det 


revideres 
 Revider tiltakskortet for hendelsen slik at kunnskapen blir tatt vare på 


Lagre evalueringen i mappen i CIM. 
 
 


HoM - Beredskapsgruppen – Store ulykker 
Organisasjon: Alle   


Antall tiltak:    


Tilgangskontroll: 2 - Administrator, 3 - Administrativ rolle, beredskapsgruppen  


Type hendelser: 


Veitrafikkulykke, Jernbaneulykke, Skipsulykke, Industriulykke, stor 
ulykke med transport av farlig gods, Stor hendelse i 
nabokommune/nasjonalt. Evakuering, Etablering av evakuert- og 
pårørendesenter (EPS)  


Versjonsnummer:  


Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av:   


Status:    


 


 
Innkalle beredskapsgruppen i HoM 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase 
Ansvarlig: HoM Direktør 


Tiltak 


 


Direktør HoM innkaller beredskapsgruppen ved behov. 


Loggførere starter loggføring. 







Vurdere behov for å innkalle faglige ressurser basert på type situasjon. 


Vurderer behov for å innkalle virksomhetsledere i aktuelle virksomheter.  


 


 
Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Dirketør  


Tiltak 


 


Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale: Møterom 1, Rygge rådhus, 
alternativt beredskapslokale er stort møterom ved Skoggata omsorgsbolig. 


  


Ta frem lagret utstyr til beredskapslokalet. 


 


 
Skaff oversikt over situasjonen  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 


Tiltak 


 


Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trenges av hjelp for å løse krisen på en best 
mulig måte. Det kan være nødstrøm, transport, personell, sikring eller andre ting. 


 


Iverksetter tiltak for den forventede utviklingen og planlegger tiltak for den verste 
utviklingen. 


 


Gjennomfører jevnlige møter i gruppen og hold berørte parter oppdatert. 


  


 
Varsle berørt ledelse i virksomhetene  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 


Tiltak 


 Ledelsen i aktuelle virksomheter samles og skaffe oversikt over situasjonen. 


 


 
Varsle kommunens psykososiale beredskapsteam  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 


Tiltak 


 


Vurder hvilke funksjoner i kommunens psykososiale kriseteam det er behov for, og 
varsle/kall inn disse. 


 


Se tiltakskort “Etablering av lite evakuert- og 
pårørendesenter (EPS)” 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør  


 


Kantina ved Peer Gynt Helsehus benyttes som EPS for evakuering av inntil 30 stk. 


Se tiltakskort Krisestab: Etablering av lite evakuert- og pårørendesenter. 







Se tiltakskort HoM: Drift av lite EPS.  


Varsle følgende aktører om opprettelsen av EPS:  


 Legevakten om at kommunens kriseledelse har bestemt å opprette et lite 
EPS ved legevakten.  


 Politiet for å avklare arbeidsoppgaver, kommunikasjon og informasjon.  


 Se tiltakskort Krisestab: Etablering av stort evakuert- og pårørendesenter. Krisestab 
beslutter opprettelse av lite og stort evakuert- og pårørendesenter.  


 


 


 


  


 


  


 
Statusrapportering og situasjonsbeskrivelser  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 


Tiltak 


 


De ulike virksomhetene rapporterer til beredskapsgruppen. 


Beredskapsgruppen utarbeider en oversikt over situasjonen og treffer nødvendige 
tiltak. 


 Oversikt over berørte virksomheter. 
 Oversikt over berørte pasienter/brukere. 
 Vurdere konsekvenser for pasienter/brukere (mat, medisiner, varme med mer). 


Vurdering av evakuering. 


 


 
Tilkalle personale 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Virksomhetsledere og avdelingsledere i de ulike 
virksomheter 
 
De virksomheter som har behov for økt bemanning iverksetter 
ringelister.  
 
 
  


Tiltak 


 
Kommunikasjon med media og informasjon til innbyggerne  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase 
Ansvarlig: HoM Direktør 


 







En i beredskapsgruppen utnevnes som presseansvarlig for HoM. 
Kontakt kommunens pressevakt ved telefon: 969 47 837. 


 
 


Varsle i CIM - loggførere  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: HoM Direktør 
 


 Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 Varsle ledere om å informere sine ansatte om at hvis 


mobilnettet faller ut så må alle ansatte møte på arbeidsstedet 
for å få informasjon. 


 
 
  


 
Evaluering  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Normaliseringsfase  


Tiltak 


 


Etter at hendelsen er over må den evalueres for å lære mest mulig til neste gang det 
skjer 


 Vurder om ROS-analysen er riktig eller om den må revideres 
 Vurder om beredskapsplanen må revideres 
 Er det flere navn og telefonnummer som bør tas med på varslingslisten 
 Stemmer vedlegg B - roller, ansvar og fullmakter med virkeligheten eller må det 


revideres 
 Revider tiltakskortet for hendelsen slik at kunnskapen blir tatt vare på 


Lagre evalueringen i mappen i CIM. 
 
 


HoM - Beredskapsgruppen - Utbrudd av 
smittsomme sykdommer, epidemi, pandemi 
Organisasjon: Alle   


Antall tiltak:    


Tilgangskontroll: 2 - Administrator, 3 - Administrativ rolle - beredskapsgruppen  


Type hendelser: 
Influensapandemi, Legionellautbrudd, Redusert sykehusberedskap, 
Utbrudd av alvorlig dyresykdom, Utbrudd av andre smittsomme 
sykdommer  


Versjonsnummer:  


Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av:  







Status:  


 


 
Innkalle beredskapsgruppen i HoM  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Observasjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM  


Tiltak 


 


Direktør HoM innkaller beredskapsgruppen ved behov. 


Loggførere starter loggføring. 


Innkalle kommuneoverlegen. 


Vurdere behov for å innkalle faglige ressurser basert på type situasjon. 


Vurderer behov for å innkalle ledelsen i aktuelle virksomheter. 
 
Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM  


Tiltak 


 


Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale: Møterom 1, Rygge rådhus, alternativt 
beredskapslokale er stort møterom ved Skoggata omsorgsbolig. 


Ta frem lagret utstyr til beredskapslokalet. 
 
Skaff oversikt over situasjonen  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM  


Tiltak 


 


Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trenger dere hjelp til for å løse krisen på en best 
mulig måte. Det kan være personell, smittevernutstyr, lokaler eller andre ting. 


Iverksetter tiltak mot den forventede utviklingen og planlegger tiltak for den verste 
utviklingen. 


Gjennomfører jevnlige møter i gruppen og hold berørte parter oppdatert. 
 
Varsle legevakt på 69 20 54 87 (prioritert nummer). 


Gyldig fra og med alvrolighetsgrad: Aksjonsfase 


Ansvarlig: Direktør HoM 


 


Varsle berørt ledelse i virksomhetene  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 Ledelsen for virksomheten samles og skaffer oversikt over situasjonen. 
 
Statusrapportering og situasjonsbeskrivelser  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM  


Tiltak 







 


Ledelsen for virksomhetene rapporterer til beredskapsgruppen. 


Beredskapsgruppen utarbeider en oversikt over situasjonen og iverksetter nødvendige 
tiltak. 


 Oversikt over berørte virksomheter. 
 Oversikt over berørte pasienter/brukere. 
 Vurdere konsekvenser for pasienter/brukere. 


Vurdering av iverksettelse av tiltak i følge smittevernloven og kommunens smittevernplan. 


Kontinuitets planlegging 


Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Ledelsen for virksomhetene rapporterer til beredskapsgruppen. 


Vurder behovet for personell. Hvordan organisere berørte virksomheter for å løse krisen på 
en best mulig måte. Det kan være: Ressurskartlegging, alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger, vurder behovet for personell utenfra. 


Beredskapsgruppen utarbeider en oversikt over situasjonen og iverksetter nødvendige 
tiltak. 


 
Varsle i CIM - loggførere  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Aksjonsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM  


Tiltak 


 


 Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 Varsle ledere om å informere sine ansatte om at hvis mobilnettet faller ut så må alle 


ansatte møte på arbeidsstedet for å få informasjon. 


 
Evaluering  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Normaliseringsfase  
Ansvarlig: Direktør HoM 


Tiltak 


 


Etter at hendelsen er over må den evalueres for å lære mest mulig til neste gang det skjer 


 Vurder om ROS-analysen er riktig eller om den må revideres 
 Vurder om beredskapsplanen må revideres 
 Er det flere navn og telefonnummer som bør tas med på varslingslisten 
 Stemmer vedlegg B - roller, ansvar og fullmakter med virkeligheten eller må det 


revideres 
 Revider tiltakskortet for hendelsen slik at kunnskapen blir tatt vare på 


Lagre evalueringen i mappen i CIM. 
 


 








Tiltakskort KOA 
 


 


KOA – Tiltakskort C2 Brudd på EKOM tjenester  
Organisasjon:  Kultur, oppvekst og aktivitet    
Antall tiltak:        
Tilgangskontroll:  Beredskap KOA  
Type hendelser:  Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for:  


 Naturskapt hendelse  
 Bortfall av kritisk infrastruktur  
 Alvorlig tilsiktet handling  
 Atomhendelse 
 Spredning av alvorlig sykdom 
 Trafikkulykke vei, bane og skip 
 Industriulykke 
 Stor brann 
 Akutt forurensning 
 Sosial uro 
 Annet   


Versjonsnummer:  Genereres av systemet  
Versjon opprettet:  Genereres av systemet  
Godkjent av:    
Status:  Godkjent / under arbeid  
Fritekstfelt:  Begrepet «EKOM» omfatter telekommunikasjon og IKT-systemer.  


 
Formål med tiltakskortet er å begrense skadelige konsekvenser og 
grunnet svikt i kritiske EKOM systemer over lengre tid.  
 
Brudd i EKOM-tjenester har som oftest årsak i strømbrudd og 
naturhendelser som flom, sterk vind, og lynnedslag som rammer 
infrastrukturen. Solstorm kan også medføre utfall.  
EKOM systemer kan også falle ut som følge av teknisk svikt med 
årsak i brann eller kortslutning, eller villede handlinger som 
cyberangrep, hærverk eller sabotasje.  
Etter 8 timer strømbrudd har de fleste EKOM tjenester falt ut.   
Bortfall vil også påvirke betalingstjenester.  
Områder som NAV, BVT og helsestasjon som drifter elektroniske 
systemer med sensitive opplysninger vil være spesielt sårbare. 
  


  
[Kontroll]  
Utført  


Innkalle beredskapsgruppen i KOA   
 


Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:   
Tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon  


Melding   


 
Gjentagende tiltak: Nei     
Ansvarlig: Direktør KOA    


 Direktør innkaller beredskapsgruppen i SIM 







 Loggfører starter loggføring  
 Vurdere behov for å innkalle ledelsen i aktuelle 


virksomheter/avdelinger som er særlig sårbare for brudd i 
EKOM- systemer 
 


  
[Kontroll]  
Utført  
  


Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov    
 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon  


Tiltak   


Gjentagende tiltak: Nei    
Ansvarlig: Direktør KOA    
Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale, 
Kirkegata 14, 1532 Moss, møterom 2.etasje        
Sekundærlokale er dynamisk ut fra type hendelse 
og lokasjon.  


 Ta frem lagret utstyr til beredskapslokale  
 Beredskapsgruppen vurderer om 


virksomhetsleder/avdelingsleder skal tiltre 
beredskapsgruppen 


  


  


[Kontroll]  
Utført   


Skaff oversikt over situasjonen  


 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:   
Tiltaket skal være gjeldene fra; Aksjonsfase  


  
 Tiltak 


Gjentagende tiltak: Nei  
Ansvarlig: Direktør KOA  
Skaffe seg oversikt over alvorlighetsgrad av hendelsen 


 Hva har skjedd 
 Hvor har det skjedd 
 Hvor mange er berørt 
 


[Kontroll]  
Utført  


Avklare og iverksette nødvendige tiltak.   


 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase  


Tiltak   


 Gjentagende tiltak: Ja  
 Ansvarlig: Direktør KOA.  


 


Beredskapsgruppen i KOA avklarer situasjonsbestemte tiltak og 
iverksetter disse. Tiltak tilpasses ut fra alvorlighetsgrad og den 
forventede utvikling. Beredskapsgruppen skal også planlegge 
tiltak for den verst tenkelige senario: 


 Avklare behov for ressurs fra 
kommunikasjonsavdelingen som 
ivaretar og ansattinformasjon/kommunikasjon og 
innbyggerkommunikasjon/informasjon  


 Avklare behov for alternativ innkvartering eventuelt 
samlokalisering. Lokasjoner med heldøgns 
tjenester i KOA iverksetter egne planer for alternativ 
innkvartering 


 Beredskapsgruppen vurderer å kontakte krisestab 
for etablering av kontakt med tilhørende 







nabokommuner og vurdering av etablering av 
settekontor for NAV 


 Vurdere behov for ekstra bemanning. 
 Gjennomføre jevnlige møter i beredskapsgruppen 


og holde berørte parter løpende oppdatert 
 


 
[Kontroll]  
Utført  


Loggfører varsler i CIM, eventuelt manuell varsling 


 
 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: 
 Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase  
  


Melding  


 Gjentagende tiltak: Ja  
 Ansvarlig: Direktør KOA  


 


Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 
Dersom mobilnettet er nede:   


 Beredskapsgruppen varsler ledere at de skal 
samle ansatte på sin virksomhet/avdeling til 
faste tidspunkt for å gi informasjon 


  
[Kontroll]  
Utført  


 Evaluering  


 
 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; normalisering  


 Tiltak    


 Gjentagende tiltak: Nei  
 Ansvarlig: Direktør KOA  


 


Evaluering gjennomføres i etterkant av hendelsen.  
 
Formålet med evalueringen er å lære til framtidige lignede 
hendelser  


 Vurder om revisjon av ROS-analysen er nødvendig  
 Vurder om beredskapsplan bør revideres  
 Gjennomgå varslingslisten, bør flere innlemmes  
 Sjekk vedlegg om roller, ansvar og fullmakter. Må 


vedlegget revideres   
 Revidere tiltakskort for hendelsen om nødvendig  


  
Lagre evalueringen i mappen i CIM  
 


 


 


 


KOA – A1 Utbrudd av smittsomme sykdommer, 
epidemi og pandemi  
Organisasjon:  Kultur, oppvekst og aktivitet    
Antall tiltak:        
Tilgangskontroll:  Beredskap KOA  
Type hendelser:  Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for:  


Spredning av alvorlig sykdom  







  
Versjonsnummer:  Genereres av systemet  
Versjon opprettet:  Genereres av systemet  
Godkjent av:    
Status:  Godkjent / under arbeid  
Fritekstfelt:  Formålet med tiltakskortet er å begrense spredning av smitte, unngå 


alvorlig sykdom og død. 
 
En epidemi er et utbrudd av smittsom sykdom som sprer seg raskt 
mellom mennesker. En pandemi er en verdensomspennende epidemi. 
En pandemi/epidemi er forbundet med stor usikkerhet i samfunnet. 
Spredning av sykdom kan variere fra område til område, både når det 
gjelder omfang og alvorlighetsgrad. 
  


  
[Kontroll]  
Utført  
  


Innkalle beredskapsgruppen i KOA  
 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:   
Tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon 


Melding  


Gjentagende tiltak: Ja    
Ansvarlig: Direktør KOA  
Direktør innkaller beredskapsgruppen i SIM 


 Loggfører starter loggføring  
 Vurdere behov for å innkalle ledelsen i aktuelle virksomheter 
 Vurdere behov for å innkalle faglige ressurser til 


beredskapsgruppen basert på type situasjon  
[Kontroll]  
Utført  
  


Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov   
 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; under observasjon 


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Nei   
Ansvarlig: Direktør KOA  
Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale, Kirkegata 
14, 1532 Moss, møterom 2.etasje.     
Sekundærlokale er dynamisk ut fra type hendelse og 
lokasjon.  


 Ta frem lagret utstyr til beredskapslokale  
 Beredskapsgruppen vurderer om 


virksomhetsleder/avdelingsleder skal tiltre 
beredskapsgruppen 


  


 


[Kontroll]  
Utført  


Skaff oversikt over situasjonen  Tiltak 


 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:   
Tiltaket er gjeldende fra: aksjonsfase   


 


Gjentagende tiltak: Ja  
Ansvarlig: Direktør KOA   







Skaffe seg oversikt over alvorlighetsgrad av hendelsen 
 


 Utarbeide løpende oversikt over utbrudd, 
kartlegge berørte virksomheter/avdelinger 


 Gjennomføre ressurskartlegging ved berørte 
virksomheter/avdelinger 


 Skaffe oversikt over berørte mottakere av 
tjenesten 


 Vurdere konsekvenser for mottakere av tjenesten 
 


 


Kontroll]  
Utført  


Varsle berørt ledelse i virksomheter/avdelinger  Tiltak  


 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:   
Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase   


 


Gjentagende tiltak: Ja    
Ansvarlig: Direktør KOA   


 Ledelsen for virksomheter/avdelinger rapporterer til 
beredskapsgruppen  


 Gjennomføre jevnlige møter i beredskapsgruppen og 
hold berørte parter løpende oppdatert.  


 


 


Kontroll]  
Utført  


Avklare og iverksette nødvendige tiltak.   Tiltak  


 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:   
Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase  


 


 Gjentagende tiltak: Ja   
Ansvarlig: Direktør KOA   
Beredskapsgruppen i KOA avklarer situasjonsbestemte tiltak og 
iverksetter disse. Tiltak tilpasses ut fra alvorlighetsgrad og den 
forventede utvikling. Beredskapsgruppen skal også planlegge 
tiltak for den verst tenkelige senario: 


 Iverksette kommuneoverlegens bestemmelser om 
smittevern angående pågående utbrudd 


 Planlegge hvordan organisere berørte 
virksomheter/avdelinger for å løse /håndtere 
pandemien/epidemien 


 Vurdere andre tiltak: alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger, behov for eksternt personell 


 Vurdere behov for ytterligere ressurser utenfra, hva 
trengs av bistand for å løse krisen. Det kan være 
smittevernutstyr, lokaler eller andre ting 


 Avklare behov for ressurs fra 
kommunikasjonsavdelingen som ivaretar og 
ansattinformasjon/kommunikasjon og 
innbyggerkommunikasjon/informasjon 
 


 


 


Kontroll]  
Utført  


Varsle i CIM- loggfører  Melding 







Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:   
Tiltaket er gjeldende fra: aksjonsfase  


 


Gjentagende tiltak: Ja    
Ansvarlig: Direktør KOA   
Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe  
Dersom mobilnettet er nede:   


 Beredskapsgruppen varsler ledere at de skal 
samle ansatte på sin virksomhet/avdeling til faste 
tidspunkt for å gi informasjon. 


 


 


[Kontroll]  
Utført 


Evaluering  Tiltak  


Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:   
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene 
fra; normalisering  


 


Gjentagende tiltak: Nei    
Ansvarlig: Direktør KOA   
Evaluering gjennomføres i etterkant av hendelsen.  
 
Formålet med evalueringen er å lære til framtidige lignede 
hendelser  


 Vurder om revisjon av ROS-analysen er nødvendig  
 Vurder om beredskapsplan bør revideres  
 Gjennomgå varslingslisten, bør flere innlemmes  
 Sjekk vedlegg om roller, ansvar og fullmakter. Må 


vedlegget revideres   
 Revidere tiltakskort for hendelsen om nødvendig  


  
Lagre evalueringen i mappen i CIM  
 


 


 


 


KOA – B1 Naturskapt hendelse og ekstremvær- 
skred, sterk vind, lynnedslag, flom etc.  
Organisasjon:  Kultur, oppvekst og aktivitet    
Antall tiltak:        
Tilgangskontroll:  Beredskap KOA  
Type hendelser:  Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for:  


Naturskapt hendelse  
Versjonsnummer:  Genereres av systemet  
Versjon opprettet:  Genereres av systemet  
Godkjent av:    
Status:  Godkjent / under arbeid  
Fritekstfelt:  Formålet med tiltakskortet er å begrense skader og redde liv forårsaket 


av naturhendelser.  
  
Naturhendelser som flom, skred, og ekstremvær med mye vind og 
nedbør på kort tid vil kunne påvirke tjenestene til ulike enheter i KOA. 
Følgehendelser som strømbrudd, vannforsyning og brudd på 
transportårer vil kunne forsterke konsekvenser av hendelsene 
  







  
[Kontroll]  
Utført  
  


Innkalle beredskapsgruppen    
 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:   
Tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon  


Melding   


Gjentagende tiltak: Nei    
Ansvarlig: Direktør KOA    


 Direktør innkaller beredskapsgruppen i SIM 
 Loggfører starter loggføring  
 Vurdere behov for å innkalle ledelsen i aktuelle virksomheter  


[Kontroll]  
Utført  
  


Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov    
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon  


Tiltak   


Gjentagende tiltak: Nei    
Ansvarlig: Direktør KOA    
Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale, Kirkegata 14, 1532 
Moss, møterom 2.etasje.   


Sekundærlokale er dynamisk ut fra type hendelse og lokasjon.  


 Ta frem lagret utstyr til beredskapslokale  
 Beredskapsgruppen vurderer om 


virksomhetsleder/avdelingsleder skal tiltre 
beredskapsgruppen 


 


  


[Kontroll]  
Utført   


Skaff oversikt over situasjonen  


Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:   
Tiltaket skal være gjeldene fra; Aksjonsfase  


  
 Tiltak 


Gjentagende tiltak: Nei   
Ansvarlig: Direktør KOA  
Skaffe seg oversikt over alvorlighetsgrad av hendelsen 


 Hva har skjedd 
 Hvor har det skjedd 
 Hvor mange er berørt 
 Skaffe oversikt over berørte mottakere av tjenesten  
 Vurdere konsekvenser for mottakere av tjenesten  


[Kontroll]  
Utført   


Avklare og iverksette nødvendige tiltak 


 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase   


Tiltak   


 Gjentagende tiltak: Ja   
 Ansvarlig: Direktør KOA 


 


Beredskapsgruppen i KOA avklarer situasjonsbestemte tiltak og iverksetter disse. 
Tiltak tilpasses ut fra alvorlighetsgrad og den forventede utvikling. 
Beredskapsgruppen skal også planlegge tiltak for den verst tenkelige senario: 


Vurder behov for ressurser utenfra. Hva trengs av hjelp for å løse krisen på en 
best mulig måte. Det kan være:  


 Vernedrakter 
 Nødstrøm 
 transport  
 personell 







 sikring eller andre ting 
 Avklare behov for ressurs fra kommunikasjonsavdelingen som ivaretar og 


ansattinformasjon/kommunikasjon og 
innbyggerkommunikasjon/informasjon 


 Avklare behov for alternativ innkvartering eventuell samlokalisering. 
Lokasjoner med heldøgns tjenester i KOA iverksetter egne planer for 
alternativ innkvartering 


 Beredskapsgruppen vurderer om det er behov for opprettelse av EPS og 
melder antatt behov til krisestab 


 Beredskapsgruppen vurderer å kontakte krisestab for etablering av kontakt 
med tilhørende nabokommuner og vurdering av etablering av settekontor 
for NAV 


 Vurdere behov for ekstra bemanning. 
 Gjennomføre jevnlige møter i beredskapsgruppen og holde berørte parter 


løpende oppdatert  
 Behov for bistand fra kommunens psykososiale kriseteam meldes til 


legevakten eller krisestab, som utkaller 
  


[Kontroll]  
Utført  
  


Loggfører varsler i CIM 


 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase  


Melding   


 Gjentagende tiltak: Ja  
 Ansvarlig: Direktør KOA  


 


Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 
Dersom mobilnettet er nede:   


 Beredskapsgruppen varsler ledere at de skal samle ansatte på 
sin virksomhet/avdeling til faste tidspunkt for å gi informasjon 


  
[Kontroll]  
Utført  


 Evaluering  


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; normalisering  


  
 Tiltak  


 Gjentagende tiltak: Nei  
 Ansvarlig: Direktør KOA  


 


Evaluering gjennomføres i etterkant av hendelsen  
  
Formålet med evalueringen er å lære til framtidige lignede hendelser  


 Vurder om revisjon av ROS-analysen er nødvendig  
 Vurder om beredskapsplan bør revideres  
 Gjennomgå varslingslisten, bør flere innlemmes  
 Sjekk vedlegg om roller, ansvar og fullmakter. Må vedlegget 
revideres   
 Revider tiltakskort for hendelsen 


  
Lagre evalueringen i mappen i CIM. 
 


 


 







KOA – C1 Svikt i kritisk infrastruktur  
Langvarig strømbrudd 
Organisasjon:  Kultur, oppvekst og aktivitet    
Antall tiltak:        
Tilgangskontroll:  Beredskap KOA  
Type hendelser:  Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for:  


 Naturskapt hendelse   
 Bortfall av kritisk infrastruktur   
 Alvorlig tilsiktet handling  
 Atomhendelse  


  
Versjonsnummer:  Genereres av systemet  
Versjon opprettet:  Genereres av systemet  
Godkjent av:    
Status:  Godkjent / under arbeid  
Fritekstfelt:  Formål med tiltakskortet er å begrense konsekvenser ved langvarig 


bortfall av kraftforsyning, brudd på strømnettet som kan gi 
konsekvenser for KOA spesielt om det inntreffer under vinterstid.  
 
Vannforsyningen kan bli påvirket og avløpsvann kan sige inn i rent 
vanns rørene (trykkfall). Dette vil påvirke drift på alle enhetene på 
kommunalområdet, slik at tjenestene må stenge. 
  


  
[Kontroll]  
Utført  
  


Innkalle beredskapsgruppen i KOA   
 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:   
Tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon  


Melding   


Gjentagende tiltak: Nei     
Ansvarlig: Direktør KOA    
Direktør innkaller beredskapsgruppen i SIM 


 Loggfører starter loggføring  
 Vurdere behov for å innkalle ledelsen i aktuelle virksomheter  


[Kontroll]  
Utført  
  


Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov    
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon  


Tiltak   


Gjentagende tiltak: Nei    
Ansvarlig: Direktør KOA    
Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale, Kirkegata 
14, 1532 Moss, møterom 2.etasje    
Sekundærlokale er dynamisk ut fra type hendelse og lokasjon.  


 Ta frem lagret utstyr til beredskapslokale  
 Beredskapsgruppen vurderer om 


virksomhetsleder/avdelingsleder skal tiltre 
beredskapsgruppen 


  


  


[Kontroll]  
Utført   


Skaff oversikt over situasjonen  


Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:   
Tiltaket er gjeldende fra: aksjonsfase  


  
 Tiltak   


Gjentagende tiltak: Nei  







Ansvarlig: Direktør KOA  
Skaffe seg oversikt over alvorlighetsgrad av hendelsen 


 Hva har skjedd 
 Hvor har det skjedd 
 Hvor mange er berørt 
 Skaffe oversikt over berørte mottakere av tjenesten  
 Vurdere konsekvenser for mottakere av tjenesten  


[Kontroll]  
Utført  


 


Avklare og iverksette nødvendige tiltak.   


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase  


Tiltak   


 Gjentagende tiltak: Ja  
 Ansvarlig: Direktør KOA.  


 


Beredskapsgruppen i KOA avklarer situasjonsbestemte tiltak og iverksetter 
disse. Tiltak tilpasses ut fra alvorlighetsgrad og den forventede utvikling. 
Beredskapsgruppen skal også planlegge tiltak for den verst tenkelige 
senario: 


 Avklare behov for ressurs fra kommunikasjonsavdelingen 
som ivaretar og ansattinformasjon/kommunikasjon og 
innbyggerkommunikasjon/informasjon  


 Avklare behov for alternativ innkvartering, eventuelt 
samlokalisering. Lokasjoner med heldøgns tjenester i KOA 
iverksetter egne planer for alternativ innkvartering  


 Beredskapsgruppen vurderer å kontakte krisestab for 
etablering av kontakt med tilhørende nabokommuner og 
vurdering av etablering av settekontor for NAV 


 Vurdere behov for ekstra bemanning 
 Gjennomføre jevnlige møter i beredskapsgruppen og holde 


berørte parter løpende oppdatert 
 


[Kontroll]  
Utført  


Loggfører varsler i CIM, eventuelt manuell varsling 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase  


 Melding   
  


 Gjentagende tiltak: Ja  
 Ansvarlig: Direktør KOA  


 


Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 
Dersom mobilnettet er nede:   


 Beredskapsgruppen varsler ledere at de skal samle 
ansatte på sin virksomhet/avdeling til faste tidspunkt for 
å gi informasjon 


  
[Kontroll]  
Utført  


 Evaluering  


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; normalisering  


  
 Tiltak  


 Gjentagende tiltak: Nei  
 Ansvarlig: Direktør KOA  
 Evaluering gjennomføres i etterkant av hendelsen.  







 
Formålet med evalueringen er å lære til framtidige lignede hendelser  


 Vurder om revisjon av ROS-analysen er nødvendig  
 Vurder om beredskapsplan bør revideres  
 Gjennomgå varslingslisten, bør flere innlemmes  
 Sjekk vedlegg om roller, ansvar og fullmakter. Må vedlegget 


revideres   
 Revidere tiltakskort for hendelsen om nødvendig  


  
Lagre evalueringen i mappen i CIM  
 


 


 


KOA – Tiltakskort C3 Langvarig bortfall av 
drikkevann og avløp  
Organisasjon:  Kultur, oppvekst og aktivitet    
Antall tiltak:        
Tilgangskontroll:  Beredskap KOA  
Type hendelser:  Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for:  


 Naturskapt hendelse  
 Bortfall av kritisk infrastruktur  
 Alvorlig tilsiktet handling  
 Atomhendelse  


Versjonsnummer:  Genereres av systemet  
Versjon opprettet:  Genereres av systemet  
Godkjent av:    
Status:  Godkjent / under arbeid  
Fritekstfelt:  Formålet med tiltakskortet er å begrense alvorlige konsekvenser ved  


bortfall av vann og avløp, som vil påvirke tjenesteleveransen på de 
flere av enhetene i KOA.  
 
Skole, barnehager, helsestasjon, idrettsanlegg, aktivitetssentre etc. vil 
måtte stenge ved langvarig bortfall av vann og avløp.   


  
 
[Kontroll]   
Utført   


Innkalle beredskapsgruppen i KOA    


  Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:    
Tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon  


Melding   


  Gjentagende tiltak: Nei  
  


  Ansvarlig: Direktør KOA   
  


  


Direktør innkaller beredskapsgruppen i SIM 
 Loggfører starter loggføring  
 Vurdere behov for å innkalle ledelsen i aktuelle 


virksomheter/avdelinger som er særlig sårbare for bortfall av 
vannforsyning  


[Kontroll]   Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov     







Utført   


 


 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon  


Tiltak   


Gjentagende tiltak: Nei    
Ansvarlig: Direktør KOA     
Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale, Kirkegata 14, 
1532 Moss, møterom 2.etasje.    
Sekundærlokale er dynamisk ut fra type hendelse og 
lokasjon.  


 Ta frem lagret utstyr til beredskapslokale  
 Beredskapsgruppen vurderer om 


virksomhetsleder/avdelingsleder skal tiltre 
beredskapsgruppen 


  
   


  


[Kontroll]   
Utført     


Skaff oversikt over situasjonen   


 
  Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:    
Tiltaket skal være gjeldene fra; Aksjonsfase  


   
 Tiltak  


 Gjentagende tiltak: Nei  
 Ansvarlig: Direktør KOA   


 


   Skaffe seg oversikt over alvorlighetsgrad av hendelsen 
 Hva har skjedd 
 Hvor har det skjedd 
 Hvor mange er berørt 
 Skaffe oversikt over berørte mottakere av tjenesten  
 Vurdere konsekvenser for mottakere av tjenesten  


   
[Kontroll]   
Utført     


Avklare og iverksette nødvendige tiltak.    


  Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase   


Tiltak    


  Gjentagende tiltak: Ja  
  Ansvarlig: Direktør KOA.   


  


Beredskapsgruppen i KOA avklarer situasjonsbestemte tiltak og iverksetter 
disse. Tiltak tilpasses ut fra alvorlighetsgrad og den forventede utvikling. 
Beredskapsgruppen skal også planlegge tiltak for den verst tenkelige 
senario: 


 Avklare behov for ressurs fra kommunikasjonsavdelingen 
som ivaretar og ansattinformasjon/kommunikasjon og 
innbyggerkommunikasjon/informasjon  


 Avklare behov for alternativ innkvartering, eventuell 
samlokalisering. Lokasjoner med heldøgns tjenester i KOA 
iverksetter egne planer for alternativ innkvartering.  


 Beredskapsgruppen vurderer å kontakte krisestab for 
etablering av kontakt med tilhørende nabokommuner og 
vurdering av etablering av settekontor for NAV 


 Vurdere behov for ekstra bemanning 
 Gjennomføre jevnlige møter i beredskapsgruppen og holde 


berørte parter løpende oppdatert  
[Kontroll]   Loggfører varsler i CIM, eventuelt manuell varsling 







Utført   


  
 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase  
   


Melding  


  Gjentagende tiltak: Ja  
  Ansvarlig: Direktør KOA   


  


Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 
Dersom mobilnettet er nede:   


 Beredskapsgruppen varsler ledere at de skal samle 
ansatte på sin virksomhet/avdeling til faste tidspunkt for å 
gi informasjon 


  
   


[Kontroll]  Utført    Evaluering   


  Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; normalisering   


 Tiltak     


  Gjentagende tiltak: Nei  
  Ansvarlig: Direktør KOA   


  


Evaluering gjennomføres i etterkant av hendelsen.  
 
Formålet med evalueringen er å lære til framtidige lignede hendelser: 


 Vurder om revisjon av ROS-analysen er nødvendig  
 Vurder om beredskapsplan bør revideres  
 Gjennomgå varslingslisten, bør flere innlemmes  
 Sjekk vedlegg om roller, ansvar og fullmakter. Må vedlegget 


revideres   
 Revidere tiltakskort for hendelsen om nødvendig  


  
Lagre evalueringen i mappen i CIM  
  


  
 


 


KOA – Tiltakskort C4 Langvarig forsyningssvikt – 
mat, medisiner og drivstoff  
Organisasjon:  Kultur, oppvekst og aktivitet    
Antall tiltak:        
Tilgangskontroll:  Beredskap KOA  
Type hendelser:  Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for:  


 Naturskapt hendelse  
 Bortfall av kritisk infrastruktur   
 Alvorlig tilsiktet handling  
 Atomhendelse  
 Spredning av alvorlig sykdom Se også TK A1 
 Trafikkulykke vei, bane og skip  
 Industriulykke  
 Stor brann  
 Akutt forurensning  
 Sosial uro  







  
Versjonsnummer:  Genereres av systemet  
Versjon opprettet:  Genereres av systemet  
Godkjent av:    
Status:  Godkjent / under arbeid  
Fritekstfelt:  Formålet med tiltakskortet er å begrense konsekvensene av svikt i 


forsyninger.  
 
Dette kan være mangel på varer som mat, drivstoff og medisiner. 
Mangel på drivstoff vil kunne gi utfordringer for kommunen å 
opprettholde tjenestetilbud.  
 
Sårbare personer er særlig utsatt.  
Her vil helsestasjon og enhet barnevern, bolig og inkludering sine 
brukere bli særlig hardt rammet. 


  
[Kontroll 


Utført  


Innkalle beredskapsgruppen i KOA   


 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:   


Tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon  


Melding   


 Gjentagende tiltak: Nei    


 Ansvarlig: Direktør KOA    


 


Direktør innkaller beredskapsgruppen i SIM 
 Loggfører starter loggføring  
 Vurdere behov for å innkalle ledelsen i aktuelle virksomheter/avdelinger 


som er særlig sårbare for langvarig forsyningssvikt 


[Kontroll]  


Utført  


  


Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov    


 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  


Tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon  


Tiltak   


Gjentagende tiltak: Nei    


Ansvarlig: Direktør KOA    


Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale, Kirkegata 14, 
1532 Moss, møterom 2.etasje.     
Sekundærlokale er dynamisk ut fra type hendelse og 
lokasjon.  


 Ta frem lagret utstyr til beredskapslokale  
 Beredskapsgruppen vurderer om 


virksomhetsleder/avdelingsleder skal tiltre 
beredskapsgruppen 
.  


  


[Kontroll 
Utført  


Skaff oversikt over situasjonen  


 
 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:   


Tiltaket skal være gjeldene fra; Aksjonsfase  


  


 Tiltak 







 Gjentagende tiltak: Nei  


 Ansvarlig: Direktør KOA  


 


 Skaffe seg oversikt over alvorlighetsgrad av hendelsen 
 Hva har skjedd 
 Hvor har det skjedd 
 Hvor mange er berørt 
 Skaffe oversikt over berørte mottakere av tjenesten  
 Vurdere konsekvenser for mottakere av tjenesten  


Identifisere eksisterende tiltak: 


 Kriselager for smittevernutstyr (Ekholt) 
 Vaksinelager for barnevaksinasjonsprogrammet 


[Kontroll 
Utført  


Avklare og iverksette nødvendige tiltak.   


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  


Tiltaket skal være gjeldene fra; Aksjonsfase  


Tiltak   


 Gjentagende tiltak: Ja  


 Ansvarlig: Direktør KOA 


 


Beredskapsgruppen i KOA avklarer situasjonsbestemte tiltak og iverksetter 
disse. Tiltak tilpasses ut fra alvorlighetsgrad og den forventede utvikling. 
Beredskapsgruppen skal også planlegge tiltak for den verst tenkelige senario: 


 Avklare behov for ressurs fra kommunikasjonsavdelingen som 
ivaretar og ansattinformasjon/kommunikasjon og 
innbyggerkommunikasjon/informasjon  


 Avklare behov for alternativ innkvartering, eventuell 
samlokalisering. Lokasjoner med heldøgns tjenester i KOA 
iverksetter egne planer for alternativ innkvartering.  


 Beredskapsgruppen vurderer å kontakte krisestab for etablering 
av kontakt med tilhørende nabokommuner og vurdering av 
etablering av settekontor for NAV 


 Vurdere behov for ekstra bemanning 
 Gjennomføre jevnlige møter i beredskapsgruppen og holde 


berørte parter løpende oppdatert 
 


Beredskapsgruppen vurderer behov for rasjonering i forhold til hvordan krisen 
treffer KOA: 


 Fremskaffe eksisterende  lageroversikt i tillegg til kriselager, prioritere 
behov 


 Vurdere og iverksette omfordeling av ressurser 


[Kontroll 
Utført  


Loggfører varsler i CIM, eventuelt manuell varsling 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  


Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase 


Melding
     







 Gjentagende tiltak: Ja 


 Ansvarlig: Direktør KOA  


 


Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 
Dersom mobilnettet er nede:   


 Beredskapsgruppen varsler ledere at de skal samle ansatte 
på sin virksomhet/avdeling til faste tidspunkt for å gi 
informasjon 
 


[Kontroll 
Utført 


 Evaluering  


 
 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  


Tiltaket skal være gjeldene fra; normalisering  


 Tiltak    


 Gjentagende tiltak: Nei  


 Ansvarlig: Direktør KOA  


 


Evaluering gjennomføres i etterkant av hendelsen.  
 
Formålet med evalueringen er å lære til framtidige lignede hendelser: 


 Vurder om revisjon av ROS-analysen er nødvendig  
 Vurder om beredskapsplan bør revideres  
 Gjennomgå varslingslisten, bør flere innlemmes  
 Sjekk vedlegg om roller, ansvar og fullmakter. Må vedlegget revideres   
 Revidere tiltakskort for hendelsen om nødvendig  


  
Lagre evalueringen i mappen i CIM  
 


     


 
  
 


 


KOA – TILTAKSKORT D1. Storbrann i virksomhet, 
avdeling/lokasjon  
Organisasjon:  Kultur, oppvekst og aktivitet    
Antall tiltak:        
Tilgangskontroll:  Beredskap KOA  
Type hendelser:  Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for:  


 Naturskapt hendelse Se også TK B1 
 Alvorlig tilsiktet handling  
 Atomhendelse  
 Stor brann  
 Sosial uro   Se også TK E1 


  
Versjonsnummer:  Genereres av systemet  
Versjon opprettet:  Genereres av systemet  







Godkjent av:    
Status:  Godkjent / under arbeid  
Fritekstfelt:  Formålet med tiltakskortet er å  begrense skadevirkningene ved stor 


brann i barnehage, skole, idrettsanlegg, boliger med heldøgns 
bemanning etc.  
 
Hendelsen kan være Ressurskrevende, krever evakuering av 
personer som ofte ikke kan rømme selv. Bistand fra omkringliggende 
brannvesen og ambulansetjeneste må påregnes. Det kan være 
behov for å etablere midlertidig bosted for flere. 
Skoler/barnehager/aktivitetssenter/institusjoner må stenge.  
 
Årsaker til stor brann i KOA sine enheter kan være  
- eksplosjon 
- bruk av levende lys 
- ildspåsettelse 
- brann i parkerte kjøretøy som spres til bolig  
- feil på fyringsanlegg  
- teknisk svikt på elektriske installasjoner  
- lynnedslag  


  
  
 
[Kontroll]   
Utført   
   


Innkalle beredskapsgruppen     
 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:    
Tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon  
   
   


Melding   


Gjentagende tiltak: Nei      
Ansvarlig: Direktør KOA     
Direktør i KOA innkaller beredskapsgruppen i SIM 


 Loggfører starter loggføring  
 Vurdere behov for å innkalle ledelsen i aktuelle virksomheter  


   
[Kontroll]   
Utført   
   


Oppmøte og rigging av primærlokale ved behov     
  Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon  
   


Tiltak   


Gjentagende tiltak: Nei    
Ansvarlig: Direktør KOA     
Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale, 
Kirkegata 14, 1532 Moss, møterom 2.etasje.     
Sekundærlokale er dynamisk ut fra type hendelse og 
lokasjon.  


 Ta frem lagret utstyr til beredskapslokale  
 Beredskapsgruppen vurderer om 


virksomhetsleder/avdeling skal tiltre 
beredskapsgruppen  


  


[Kontroll]   
Utført     


Skaff oversikt over situasjonen   


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:    
Tiltaket skal være gjeldene fra; Aksjonsfase  


   
  Tiltak 


 Gjentagende tiltak: Nei  







 Ansvarlig: Direktør KOA   


 


Skaffe seg oversikt over alvorlighetsgrad av hendelsen 
 Hva har skjedd 
 Hvor har det skjedd 
 Hvor mange er berørt 
 Skaffe oversikt over berørte mottakere av tjenesten  
 Vurdere konsekvenser for mottakere av tjenesten  


[Kontroll]   
Utført   


  


Avklare og iverksette nødvendige tiltak    


  Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase 


 Tiltak   


  Gjentagende tiltak: Ja  
  Ansvarlig: Direktør KOA.   


  


Beredskapsgruppen i KOA avklarer situasjonsbestemte tiltak og 
iverksetter disse. Tiltak tilpasses ut fra alvorlighetsgrad og den 
forventede utvikling. Beredskapsgruppen skal også planlegge tiltak 
for den verst tenkelige senario: 


Tiltak tilpasses ut fra alvorlighetsgrad. 


Vurder behov for ressurser utenfra. Hva trengs av hjelp for å løse 
krisen på en best mulig måte. Det kan være:  


 Vernedrakter 
 Nødstrøm 
 transport  
 personell 
 sikring eller andre ting 
 Avklare behov for ressurs fra kommunikasjonsavdelingen som 


ivaretar og ansattinformasjon/kommunikasjon og 
innbyggerkommunikasjon/informasjon  


 Avklare behov for alternativ innkvartering eventuell 
samlokalisering. Lokasjoner med heldøgns tjenester i KOA 
iverksetter egne planer for alternativ innkvartering 


 Beredskapsgruppen vurderer om det er behov for opprettelse 
av EPS og melder antatt behov til krisestab 


 Beredskapsgruppen vurderer å kontakte krisestab for 
etablering av kontakt med tilhørende nabokommuner og 
vurdering av etablering av settekontor for NAV 


 Vurdere behov for ekstra bemanning 
 Gjennomføre jevnlige møter i beredskapsgruppen og holde 


berørte parter løpende oppdatert  
 Behov for bistand fra kommunens psykososiale kriseteam 


meldes til legevakten eller krisestab, som utkaller  
[Kontroll]   
Utført   


Loggfører varsler i CIM  


   Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase  


  Melding   
   


  Gjentagende tiltak: Ja  
  Ansvarlig: Direktør KOA   
  Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe.  







  
Dersom mobilnettet er nede:    


 Beredskapsgruppen varsler ledere at de skal samle ansatte på 
sin virksomhet/avdeling til faste tidspunkt for å gi informasjon 


   
[Kontroll]   
Utført   
   


 Evaluering   


  
   
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; normalisering  


   
  Tiltak 


  Gjentagende tiltak: Nei  
  Ansvarlig: Direktør KOA   


  


Evaluering gjennomføres i etterkant av hendelsen.  
 
Formålet med evalueringen er å lære til framtidige lignede hendelser: 


 Vurder om revisjon av ROS-analysen er nødvendig  
 Vurder om beredskapsplan bør revideres  
 Gjennomgå varslingslisten, bør flere innlemmes  
 Sjekk vedlegg om roller, ansvar og fullmakter. Må vedlegget 


revideres   
 Revidere tiltakskort for hendelsen om nødvendig  


  
Lagre evalueringen i mappen i CIM  
  


 
 


 


KOA –  Tiltakskort E1 Sosial uro, mistillit/alvorlig 
tilsiktede handlinger   
Organisasjon:  Kultur, oppvekst og aktivitet    
Antall tiltak:        
Tilgangskontroll:  Beredskap KOA  
Type hendelser:  Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for:  


Alvorlig tilsiktet handling x Sosial uro x   
  


Versjonsnummer:  Genereres av systemet  
Versjon opprettet:  Genereres av systemet  
Godkjent av:    
Status:  Godkjent / under arbeid  
Fritekstfelt:  Formålet med tiltakskortet er å begrense skadevirkninger av en slik 


hendelse.  


Hendelsen avgrenses til:  


Tilsiktede hendelser som i alvorlig grad truer eller skader samfunnet 
eller innbyggerne. I praksis snakker vi om i sannsynlighetsrekkefølge: 


1. Uavklarte og innringte bombetrusler mot enheter i området KOA 
2. Funn av bomber eller bombelignende gjenstander 
3. Begrunnet frykt for dødelig vold i enhetene i KOA 







4. Terror/pågående livstruende vold (PLIVO)  
 


Sosial uro hvor større grupperinger av mennesker gjør opprør mot 
offentlige myndigheter, herunder kommunen og privat eiendom. 
Større folkemengder kan også medføre skade på menneskers liv og 
helse. 
 
Nav, barnevern, idrettsanlegg, kultur, skoler og barnehager kan her bli 
hardt rammet. 
  


  
[Kontroll]  
Utført  
  


Innkalle beredskapsgruppen    
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon  
  


Melding   


Gjentagende tiltak: Ja   
Ansvarlig: Direktør KOA   
Direktør i KOA innkaller beredskapsgruppen i SIM 


 Loggfører starter loggføring   
 Vurdere behov for å innkalle ledelsen i aktuelle 
virksomheter    


 


[Kontroll]  
Utført  
  


Oppmøte og rigging av primærlokale til beredskapsgruppen ved 
behov.  


 


 


 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase  
  
  


Tiltak   


Gjentagende tiltak: Nei     
Ansvarlig: Direktør KOA.    
Beredskapsgruppen samles i sitt beredskapslokale, Kirkegata 14, 1532 
Moss, møterom 2.etasje.     


Sekundærlokale er dynamisk ut fra type hendelse og lokasjon.  
 Ta frem lagret utstyr til beredskapslokale  
 Beredskapsgruppen vurderer om virksomhetsleder/avdeling skal 


tiltre beredskapsgruppen 
 


  


  
[Kontroll]  
Utført   


Skaffe seg oversikt over situasjonen   


 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase  


Tiltak   


Gjentagende tiltak: Nei    
Ansvarlig: Direktør KOA    
Skaffe seg oversikt over alvorlighetsgrad av hendelsen 


 Hva har skjedd 
 Hvor har det skjedd 
 Hvor mange er berørt 
 Skaffe oversikt over berørte mottakere av tjenesten  
 Vurdere konsekvenser for mottakere av tjenesten  


 


  


[Kontroll]  Avklare og iverksette nødvendige tiltak.     







Utført   
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Tiltaket skal være gjeldene fra; aksjonsfase   
 


Tiltak   


Gjentagende tiltak: Ja    
Ansvarlig: Direktør KOA   
Beredskapsgruppen i KOA avklarer situasjonsbestemte tiltak og 
iverksetter disse. Tiltak tilpasses ut fra alvorlighetsgrad og den 
forventede utvikling. Beredskapsgruppen skal også planlegge tiltak for 
den verst tenkelige senario: 


Tiltak tilpasses ut fra alvorlighetsgrad. 


 
Vurder behov for ressurser utenfra. Hva trengs av hjelp for å løse krisen 
på en best mulig måte. Det kan være:  


 Vernedrakter 
 Nødstrøm 
 transport  
 personell 
 sikring eller andre ting 
 Avklare behov for ressurs fra kommunikasjonsavdelingen som 


ivaretar og ansattinformasjon/kommunikasjon og 
innbyggerkommunikasjon/informasjon  


 Avklare behov for alternativ innkvartering eventuell 
samlokalisering. Lokasjoner med heldøgns tjenester i KOA 
iverksetter egne planer for alternativ innkvartering 


 Beredskapsgruppen vurderer om det er behov for opprettelse av 
EPS og melder antatt behov til krisestab 


 Beredskapsgruppen vurderer å kontakte krisestab for etablering 
av kontakt med tilhørende nabokommuner og vurdering av 
etablering av settekontor for NAV 


 Vurdere behov for ekstra bemanning 
 Gjennomføre jevnlige møter i beredskapsgruppen og holde 


berørte parter løpende oppdatert  
 Behov for bistand fra kommunens psykososiale kriseteam 


meldes til legevakten eller krisestab, som utkaller 
 


 


  


[Kontroll]  
Utført   


Loggfører varsler i CIM   


 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket skal 
være gjeldene fra; aksjonsfase  
  


Melding    


Gjentagende tiltak: Ja    
Ansvarlig: Direktør KOA    
Bruk SMS så lenge mobilnettet er oppe. 
 
Dersom mobilnettet er nede:   


  







 Beredskapsgruppen varsler ledere at de skal samle 
ansatte på sin virksomhet/avdeling til faste tidspunkt 
for å gi informasjon 


  
[Kontroll]  
Utført   


 Evaluering    


 Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: normalisering  
  


Tiltak    


Gjentagende tiltak: Nei    
Ansvarlig: Direktør KOA    
Evaluering gjennomføres i etterkant av hendelsen.  


 


Formålet med evalueringen er å lære til framtidige lignede hendelser  


 Vurder om revisjon av ROS-analysen er nødvendig  
 Vurder om beredskapsplan bør revideres  
 Gjennomgå varslingslisten, bør flere innlemmes  
 Sjekk vedlegg om roller, ansvar og fullmakter. Må vedlegget 


revideres   
 Revidere tiltakskort for hendelsen om nødvendig  


  


Lagre evalueringen i mappen i CIM 


 
  


  


 


 








Tiltakskort 
Plan, miljø og teknikk 


 


PMT – A1 Epidemi/pandemi 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 5 
  


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☐, Bortfall av kritisk infrastruktur☐, Alvorlig 
tilsiktet handling☐, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☒
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☐, 
Akutt forurensning☐, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent /under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine  


oppgaver ved et utbrudd av epidemi/pandemi. 
 


 


 
Utført 
 


Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de 
berørte i hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, 
administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør for PMT innkaller deler eller hele 
beredskapsgruppen for PMT, som vurderer utvikling og 
behovet for informasjonsdeling internt og eksternt. 


 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller 
digitalt. 
Primærlokalet for beredskapsgruppen ved 
landbruksavdelingens lokaler på Bredsand (gamle Rygge 
rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen er 
kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid 
med enhetsleder kommunikasjon. Akutt pressevakt tlf.nr 969 
47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 







 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende 
tiltak. 


 
Utført 
 


Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken 
fase tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, 
aksjonsfase ☒,normalisering ☐, administrasjon og normal 
drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for 
igangsetting av tiltak. I vurderingen skal mottatt 
informasjon og retningslinjer fra egen organisasjon 
og fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under 
hendelsen (vurdere behovet for personell, 
alternativ organisering, driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs 
det hjelp til for å løse krisen på en best mulig måte. 


 Følge retningslinjer gitt av kriseledelsen/stab for 
kommunen. 


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides. 
 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre 


utvikling kartlegges. 
 Vurdere å skjerme spesielt sårbar/samfunnskritisk 


kompetanse, eks drift VVA og renovasjon. 
 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering 


fra linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til 


overordnet ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal 
loggføres. 


 


 
Utført 
 


Iverksette tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, 
administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
  


 


Ansvarlig: Direktør PMT  
 


 







 Direktør PMT organiserer og ansvarliggjør 
iverksetting av tiltak og sikrer informasjonsflyt ihht. 
planlagt innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om 
iverksatte tiltak og påser at iverksatte tiltak 
igangsettes og følges opp i linja. 


 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og 
ekstern informasjonsdeling ved behov. 


 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og 
planlegge tiltak for det verst tenkelige senario. 


 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift 
gjennom krisesituasjonen, slik at krisen påvirker 
driften minst mulig. 


 Ved behov for smitteverntiltak knyttet til ekstra 
renhold som PMT skal iverksette, kontaktes 
virksomhetsleder for renhold. Eksempel på tiltak er 
håndsprit på toaletter, kjøkken, spiserom og 
plakater om håndhygiene etc. 


 Vurdere og iverksette tiltak ovenfor eksterne 
kontraktsparter.  


 Innkjøp og distribusjon av nødvendig 
smittevernsutstyr for PMT, f.eks. for ansatte med 
kontakt med avløpsvann som kan være ekstra 
utsatte. 


 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet 
til kostnads føring for hendelsen. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. 
vurderinger, beslutninger, evalueringer av tiltak og 
informasjon som mottas av relevant karakter 
underveis i aksjonsfase. 


 


 
Utført 
 


Kontroll/oppfølging av iverksatte tiltak  
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken 
fase tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, 
aksjonsfase ☒,normalisering ☐, administrasjon og normal 
drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering 
av denne, at de iverksatte tiltak fungerer og er på 
rett nivå. 


 Status på sykefravær som følge av 
epidemi/pandemien fra enhetene og oppdatering 
på ressurssituasjonen følges jevnlig opp under 
aksjonsfasen. 


 Tilgang til vaksine og avklaringer rund dette må 
undersøkes underveis i hendelsen. 


 







 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase 
og det følges opp at dette er utført. 


 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og 


vurderinger oppover i egen organisasjon eller til 
eksterne myndigheter/samarbeidspartnere i 
hendelsen. 
 


 
Utført 
 


Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken 
fase tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, 
aksjonsfase ☐,normalisering ☒, administrasjon og normal 
drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at 
hendelsen evalueres i etterkant. 


 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-
analyse, beredskapsplan med vedlegg, samt 
tilhørende tiltakskort for hendelsen. 


 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om 
status og tiltak for normaliseringsfasen og resultat 
av evalueringen. 


 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


PMT – B1 Spredning av alvorlig dyresykdom 
(zoonoser) 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 5 
  


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☐, Bortfall av kritisk infrastruktur☐, Alvorlig 
tilsiktet handling☐, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☒
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☐, 
Akutt forurensning☐, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent / under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine  


oppgaver ved et utbrudd av alvorlig dyresykdommer 
 


 
Utført 
 


Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de berørte 
i hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, 
administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør for PMT innkaller deler eller hele beredskapsgruppen 
for PMT, som vurderer utvikling og behovet for 
informasjonsdeling internt og eksternt. 


 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller 
digitalt. Primærlokalet for beredskapsgruppen ved 
landbruksavdelingens lokaler på Bredsand (gamle Rygge 
rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen er 
kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid 
med enhetsleder kommunikasjon.  
Akutt pressevakt tlf.nr 969 47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 







 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende 
tiltak. 


 
Utført 
 


Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 


Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken  
fase tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, 
aksjonsfase ☐,normalisering ☐, administrasjon og normal 
drift ☐  
  


 
 
 


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for 
igangsetting av tiltak. I vurderingen skal mottatt 
informasjon og retningslinjer fra egen organisasjon og 
fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under 
hendelsen (vurdere behovet for personell, alternativ 
organisering, driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs det 
hjelp til for å løse krisen på en best mulig måte. 


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides. 
 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre 


utvikling kartlegges. 
 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering fra 


linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til 


overordnet ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal 
loggføres. 


 


 
Utført 
 


Iverksette av tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, 
administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
  


 


Ansvarlig: Direktør PMT . 
 


 


 Direktør PMT organisere og ansvarliggjør iverksetting 
av tiltak og sikrer informasjonsflyt ihht. planlagt 
innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om 
iverksatte tiltak og påser at iverksatte tiltak 
igangsettes og følges opp i linja. 


 







 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og 
ekstern informasjonsdeling ved behov. 


 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og 
planlegge tiltak for det verst tenkelige senario. 


 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift 
gjennom krisesituasjonen, slik at krisen påvirker 
driften minst mulig. 


 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet til 
kostnads føring for hendelsen. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. 
vurderinger, beslutninger, evalueringer av tiltak og 
informasjon som mottas av relevant karakter 
underveis i aksjonsfase. 


 
Utført 
 


Kontroll av iverksatte tiltak  
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken 
fase tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, 
aksjonsfase ☒,normalisering ☐, administrasjon og normal 
drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering av 
denne, at de iverksatte tiltak fungerer og er på rett 
nivå. 


 Status på ressurser følges jevnlig opp under 
aksjonsfasen. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase og 
det følges opp at dette er utført. 


 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og 


vurderinger oppover i egen organisasjon eller til 
eksterne myndigheter/samarbeidspartnere i 
hendelsen. 


 


 
Utført 
 


Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken 
fase tiltaket skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, 
aksjonsfase ☐,normalisering ☒, administrasjon og normal 
drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 







 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at 
hendelsen evalueres i etterkant. 


 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-
analyse, beredskapsplan med vedlegg, samt 
tilhørende tiltakskort for hendelsen. 


 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om 
status og tiltak for normaliseringsfasen og resultat av 
evalueringen. 


 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 


 







PMT – C1 Alvorlig plantesykdom 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 5 
  


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☒, Bortfall av kritisk infrastruktur☐, Alvorlig 
tilsiktet handling☐, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☐
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☐, 
Akutt forurensning☐, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent / under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine  


oppgaver ved et utbrudd av alvorlig plantesykdom. 
 


 


 
Utført 
 


Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de berørte i 
hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør for PMT innkaller deler eller hele beredskapsgruppen for PMT, 
som vurderer utvikling og behovet for informasjonsdeling internt og 
eksternt. 


 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller digitalt. 
Primærlokalet for beredskapsgruppen ved landbruksavdelingens lokaler på 
Bredsand (gamle Rygge rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen 
er kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid med 
enhetsleder kommunikasjon.  
Akutt pressevakt tlf.nr 969 47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 
 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende tiltak. 


 
Utført 
 


Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  







Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for igangsetting av 
tiltak. I vurderingen skal mottatt informasjon og retningslinjer fra 
egen organisasjon og fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under hendelsen 
(vurdere behovet for personell, alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs det hjelp til for å 
løse krisen på en best mulig måte. 


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides. 
 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre utvikling 


kartlegges. 
 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering fra linja til 


beredskapsgruppa. 
 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til overordnet 


ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal loggføres. 


 


 
Utført 
 


Iverksette av tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
  


 


Ansvarlig: Direktør PMT . 
 


 


 Direktør PMT organisere og ansvarliggjør iverksetting av tiltak og 
sikrer informasjonsflyt ihht. planlagt innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om iverksatte 
tiltak og påser at iverksatte tiltak igangsettes og følges opp i linja. 


 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og ekstern 
informasjonsdeling ved behov. 


 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og planlegge tiltak for 
det verst tenkelige senario. 


 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift gjennom 
krisesituasjonen, slik at krisen påvirker driften minst mulig. 


 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet til kostnads 
føring for hendelsen. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. vurderinger, 
beslutninger, evalueringer av tiltak og informasjon som mottas av 
relevant karakter underveis i aksjonsfase.  


 


 
Utført 
 


Kontroll av iverksatte tiltak  
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 


Tiltak  







skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  
Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering av denne, at 
de iverksatte tiltak fungerer og er på rett nivå. 


 Status på ressurser følges jevnlig opp under aksjonsfasen. 
 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase og det følges 


opp at dette er utført. 
 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og vurderinger 


oppover i egen organisasjon eller til eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere i hendelsen. 


 


 
Utført 
 


Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☐
,normalisering ☒, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at hendelsen 
evalueres i etterkant. 


 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-analyse, 
beredskapsplan med vedlegg, samt tilhørende tiltakskort for 
hendelsen. 


 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om status og tiltak 
for normaliseringsfasen og resultat av evalueringen. 


 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 


 







PMT – D1 Skred 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 5 
  


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☒, Bortfall av kritisk infrastruktur☐, Alvorlig 
tilsiktet handling☐, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☐
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☐, 
Akutt forurensning☐, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent / under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine  


oppgaver ved et Skred. 
 


 


 
Utført 
 


Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de berørte i 
hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Varsle politi 112 
 Direktør for PMT innkaller deler eller hele beredskapsgruppen for PMT, 


som vurderer utvikling og behovet for informasjonsdeling internt og 
eksternt. 


 Varsle kommunens krisestab 982 98 626 
 Varsle NVE tlf.nr 909 92 231 
 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller digitalt. 


Primærlokalet for beredskapsgruppen ved landbruksavdelingens lokaler på 
Bredsand (gamle Rygge rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen 
er kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid med 
enhetsleder kommunikasjon.  
Akutt pressevakt tlf.nr 969 47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 
 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende tiltak. 


 
Utført 
 


Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 


  







Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


 
 


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for igangsetting av 
tiltak. I vurderingen skal mottatt informasjon og retningslinjer fra 
egen organisasjon og fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Skaffe oversikt over hvilke infrastrukturmessige forhold som er 
berørt. Varsle berørte parter f.eks. Bane Nor, Moss Havn. 


 Før man iverksetter tiltak kontaktes NVE og rammeavtale part for 
geoteknikk for faglige råd. 


 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under hendelsen 
(vurdere behovet for personell, alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs det hjelp til for å 
løse krisen på en best mulig måte (det kan være nødstrøm, 
maskiner, transport, personell, sikring eller andre ressurser). 


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides. 
 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre utvikling 


kartlegges. 
 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering fra linja til 


beredskapsgruppa. 
 Her er det også viktig at informasjon mellom politi og kommunens 


krisestab/ledelse sikres. PMT vil ikke være alene som aktør i en 
slik hendelse. 


 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til overordnet 
ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal loggføres. 


 


 
Utført 
 


Iverksette av tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
  


 


Ansvarlig: Direktør PMT . 
 


 


 Direktør PMT organisere og ansvarliggjør iverksetting av tiltak og 
sikrer informasjonsflyt ihht. planlagt innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om iverksatte 
tiltak og påser at iverksatte tiltak igangsettes og følges opp i linja. 


 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og ekstern 
informasjonsdeling ved behov. 


 







 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og planlegge tiltak for 
det verst tenkelige senario. 


 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift gjennom 
krisesituasjonen, slik at krisen påvirker driften minst mulig. 


 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet til kostnads 
føring for hendelsen. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. vurderinger, 
beslutninger, evalueringer av tiltak og informasjon som mottas av 
relevant karakter underveis i aksjonsfase. 


 
Utført 
 


Kontroll av iverksatte tiltak  
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering av denne, at 
de iverksatte tiltak fungerer og er på rett nivå. 


 Status på ressurser følges jevnlig opp under aksjonsfasen. 
 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase og det følges 


opp at dette er utført. 
 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og vurderinger 


oppover i egen organisasjon eller til eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere i hendelsen. 


 


 
Utført 
 


Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☐
,normalisering ☒, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Beredskapsgruppa PMT 
 


 


 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at hendelsen 
evalueres i etterkant. 


 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-analyse, 
beredskapsplan med vedlegg, samt tilhørende tiltakskort for 
hendelsen. 


 Oppdatere relevante planer, kart og vurdere relevante pågående 
byggesaker/planforslag. 


 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om status og tiltak 
for normaliseringsfasen og resultat av evalueringen. 


 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 


 







PMT – D2 Flom og overvann 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 5 
  


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☒, Bortfall av kritisk infrastruktur☐, Alvorlig 
tilsiktet handling☐, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☐
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☐, 
Akutt forurensning☐, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent / under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine  


oppgaver ved krisehendelser knyttet til flom og overvann 
 


 


 
Utført 
 


Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de berørte i 
hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Varsle politi 112 
 Direktør for PMT innkaller deler eller hele beredskapsgruppen for PMT, 


som vurderer utvikling og behovet for informasjonsdeling internt og 
eksternt. 


 Varsle kommunens krisestab 982 98 626 
 Varsle NVE tlf.nr 909 92 231 
 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller digitalt. 


Primærlokalet for beredskapsgruppen ved landbruksavdelingens lokaler på 
Bredsand (gamle Rygge rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen 
er kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid med 
enhetsleder kommunikasjon.  
Akutt pressevakt tlf.nr 969 47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 
 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende tiltak. 


 
Utført 


Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 







  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for igangsetting av 
tiltak. I vurderingen skal mottatt informasjon og retningslinjer fra 
egen organisasjon og fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Skaffe oversikt over hvilke infrastrukturmessige forhold som er 
berørt. Varsle berørte parter f.eks. Bane Nor, SVV, Viken FK. 


 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre utvikling 
kartlegges. Benytte rammeavtalepartnere geoteknikk. 


 Før man iverksetter tiltak kontaktes NVE for faglige råd.  
 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under hendelsen 


(vurdere behovet for personell, alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs det hjelp til for å 
løse krisen på en best mulig måte (det kan være nødstrøm, 
maskiner, transport, personell, sikring eller andre ressurser). 


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides. 
 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering fra linja til 


beredskapsgruppa. 
 Her er det også viktig at informasjon mellom politi og kommunens 


krisestab/ledelse sikres. PMT vil ikke være alene som aktør i en 
slik hendelse. 


 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til overordnet 
ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal loggføres. 


 


 
Utført 
 


 Iverksette av tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
  


 


Ansvarlig: Direktør PMT . 
 


 


 Direktør PMT organisere og ansvarliggjør iverksetting av tiltak og 
sikrer informasjonsflyt ihht. planlagt innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om iverksatte 
tiltak og påser at iverksatte tiltak igangsettes og følges opp i linja. 


 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og ekstern 
informasjonsdeling ved behov. 


 







 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og planlegge tiltak for 
det verst tenkelige senario. 


 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift gjennom 
krisesituasjonen, slik at krisen påvirker driften minst mulig. 


 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet til kostnads 
føring for hendelsen. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. vurderinger, 
beslutninger, evalueringer av tiltak og informasjon som mottas av 
relevant karakter underveis i aksjonsfase. 


 
Utført 
 


Kontroll av iverksatte tiltak  
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering av denne, at 
de iverksatte tiltak fungerer og er på rett nivå. 


 Status på ressurser følges jevnlig opp under aksjonsfasen. 
 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase og det følges 


opp at dette er utført. 
 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og vurderinger 


oppover i egen organisasjon eller til eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere i hendelsen. 


 


 
Utført 
 


Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☐
,normalisering ☒, administrasjon og normal drift ☒  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Beredskapsgruppa PMT 
 


 


 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at hendelsen 
evalueres i etterkant. 


 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-analyse, 
beredskapsplan med vedlegg, samt tilhørende tiltakskort for 
hendelsen. 


 Oppdatere relevante planer, kart og vurdere relevante pågående 
byggesaker/planforslag. 


 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om status og tiltak 
for normaliseringsfasen og resultat av evalueringen. 


 







 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 







PMT – D3 Ekstremvær 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 5 
  


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☒, Bortfall av kritisk infrastruktur☐, Alvorlig 
tilsiktet handling☐, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☐
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☐, 
Akutt forurensning☐, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent / under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine  


oppgaver ved krisehendelser knyttet til ekstremvær. 
 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de 
berørte i hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør for PMT innkaller deler eller hele beredskapsgruppen for PMT, 
som vurderer utvikling og behovet for informasjonsdeling internt og 
eksternt. 


 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller digitalt. 
Primærlokalet for beredskapsgruppen ved landbruksavdelingens lokaler på 
Bredsand (gamle Rygge rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen 
er kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Varsle politiet 112 og kommunens krisestab 982 98 626, ved behov 
 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid med 


enhetsleder kommunikasjon.  
Akutt pressevakt tlf.nr 969 47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 
 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende tiltak. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 


Tiltak  







skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  
Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for igangsetting av 
tiltak. I vurderingen skal mottatt informasjon og retningslinjer fra 
egen organisasjon og fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Vurdere kontakt med metrologisk institutt/ andre som sender ut 
farevarsler knyttet til værforhold for faglige råd. 


 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under hendelsen 
(vurdere behovet for personell, alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs det hjelp til for å 
løse krisen på en best mulig måte. 


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides. 
 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre utvikling 


kartlegges. 
 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering fra linja til 


beredskapsgruppa. 
 Her er det også viktig at informasjon mellom politi og kommunens 


krisestab/ledelse sikres. PMT vil ikke være alene som aktør i en 
slik hendelse. 


 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til overordnet 
ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal loggføres. 


 


 
Utført 
 


 


Tiltaksnavn: Iverksette av tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
  


 


Ansvarlig: Direktør PMT . 
 


 


 Direktør PMT organisere og ansvarliggjør iverksetting av tiltak og 
sikrer informasjonsflyt ihht. planlagt innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om iverksatte 
tiltak og påser at iverksatte tiltak igangsettes og følges opp i linja. 


 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og ekstern 
informasjonsdeling ved behov. 


 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og planlegge tiltak for 
det verst tenkelige senario. 


 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift gjennom 
krisesituasjonen, slik at krisen påvirker driften minst mulig. 


 







 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet til kostnads 
føring for hendelsen. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. vurderinger, 
beslutninger, evalueringer av tiltak og informasjon som mottas av 
relevant karakter underveis i aksjonsfase. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Kontroll av iverksatte tiltak  
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering av denne, at 
de iverksatte tiltak fungerer og er på rett nivå. 


 Status på ressurser følges jevnlig opp under aksjonsfasen. 
 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase og det følges 


opp at dette er utført. 
 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og vurderinger 


oppover i egen organisasjon eller til eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere i hendelsen. 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☐
,normalisering ☒, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at hendelsen 
evalueres i etterkant. 


 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-analyse, 
beredskapsplan med vedlegg, samt tilhørende tiltakskort for 
hendelsen. 


 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om status og tiltak 
for normaliseringsfasen og resultat av evalueringen. 


 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 


 


 







PMT – E1 Langvarig strømbrudd 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 
   


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☐, Bortfall av kritisk infrastruktur☒, Alvorlig 
tilsiktet handling☐, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☐
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☐, 
Akutt forurensning☐, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent / under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine  


oppgaver ved krisehendelser knyttet til langvarig strømbrudd. 
 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de 
berørte i hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør for PMT innkaller deler eller hele beredskapsgruppen for PMT, 
som vurderer utvikling og behovet for informasjonsdeling internt og 
eksternt. 


 Opprette kontakt med Elvia tlf.nr 22441040. 
 Opprette kontakt med Movar (vann og avløp/MIB), ved behov. 
 Kommunens krisestab 982 98 626, ved behov. 
 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller digitalt. 


Primærlokalet for beredskapsgruppen ved landbruksavdelingens lokaler på 
Bredsand (gamle Rygge rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen 
er kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid med 
enhetsleder kommunikasjon.  
Akutt pressevakt tlf.nr 969 47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 
 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende tiltak. 


 
Utført 


Tiltaksnavn: Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 







  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for igangsetting av 
tiltak. I vurderingen skal mottatt informasjon og retningslinjer fra 
egen organisasjon og fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Skaffe oversikt over hvilke infrastrukturmessige forhold som er 
berørt. 


 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under hendelsen 
(vurdere behovet for personell, alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs det hjelp til for å 
løse krisen på en best mulig måte. 


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides. 
 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre utvikling 


kartlegges. 
 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering fra linja til 


beredskapsgruppa. 
 Her er det også viktig at informasjon mellom politi og kommunens 


krisestab/ledelse sikres. PMT vil ikke være alene som aktør i en 
slik hendelse. 


 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til overordnet 
ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal loggføres. 


 


 
Utført 
 


 


Tiltaksnavn: Iverksette av tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐   
Ansvarlig: Beredskapsgruppe i PMT . 
 


 







 Direktør PMT organiserer og ansvarliggjør iverksetting av tiltak 
og sikrer informasjonsflyt ihht. planlagt innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om iverksatte 
tiltak og påser at iverksatte tiltak igangsettes og følges opp i linja. 


 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og ekstern 
informasjonsdeling ved behov. 


 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og planlegge tiltak for 
det verst tenkelige senario. 


 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift gjennom 
krisesituasjonen, slik at krisen påvirker driften minst mulig. 


 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet til kostnads 
føring for hendelsen. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. vurderinger, 
beslutninger, evalueringer av tiltak og informasjon som mottas av 
relevant karakter underveis i aksjonsfase. 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Kontroll av iverksatte tiltak  
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering av denne, at 
de iverksatte tiltak fungerer og er på rett nivå. 


 Status på ressurser følges jevnlig opp under aksjonsfasen. 
 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase og det følges 


opp at dette er utført. 
 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og vurderinger 


oppover i egen organisasjon eller til eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere i hendelsen. 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☐
,normalisering ☒, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Beredskapsgruppa PMT 
 


 


 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at hendelsen 
evalueres i etterkant. 


 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-analyse, 
beredskapsplan med vedlegg, samt tilhørende tiltakskort for 
hendelsen. 


 







 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om status og tiltak 
for normaliseringsfasen og resultat av evalueringen. 


 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 


 







PMT – E2 Langvarig brudd i ekomtjenester 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 5 
  


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☐, Bortfall av kritisk infrastruktur☒, Alvorlig 
tilsiktet handling☐, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☐
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☐, 
Akutt forurensning☐, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent / under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine  


oppgaver ved krisehendelser knyttet til langvarig brudd i 
ekomtjenester. 
 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de 
berørte i hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør for PMT innkaller deler eller hele beredskapsgruppen for PMT, 
som vurderer utvikling og behovet for informasjonsdeling internt og 
eksternt. 


 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller digitalt. 
Primærlokalet for beredskapsgruppen ved landbruksavdelingens lokaler på 
Bredsand (gamle Rygge rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen 
er kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid med 
enhetsleder kommunikasjon.  
Akutt pressevakt tlf.nr 969 47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 
 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende tiltak. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  


Tiltak  







  
Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for igangsetting av 
tiltak. I vurderingen skal mottatt informasjon og retningslinjer fra 
egen organisasjon og fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under hendelsen 
(vurdere behovet for personell, alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs det hjelp til for å 
løse krisen på en best mulig måte. 


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides. 
 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre utvikling 


kartlegges. 
 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering fra linja til 


beredskapsgruppa. 
 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til overordnet 


ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal loggføres. 


 


 
Utført 
 


 


Tiltaksnavn: Iverksette av tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT . 
 


 


 Direktør PMT organiserer og ansvarliggjør iverksetting av tiltak 
og sikrer informasjonsflyt ihht. planlagt innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om iverksatte 
tiltak og påser at iverksatte tiltak igangsettes og følges opp i linja. 


 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og ekstern 
informasjonsdeling ved behov. 


 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og planlegge tiltak for 
det verst tenkelige senario. 


 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift gjennom 
krisesituasjonen, slik at krisen påvirker driften minst mulig. 


 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet til kostnads 
føring for hendelsen. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. vurderinger, 
beslutninger, evalueringer av tiltak og informasjon som mottas av 
relevant karakter underveis i aksjonsfase. 


 


 
Tiltaksnavn: Kontroll av iverksatte tiltak  
 


 







Utført 
 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering av denne, at 
de iverksatte tiltak fungerer og er på rett nivå. 


 Status på ressurser følges jevnlig opp under aksjonsfasen. 
 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase og det følges 


opp at dette er utført. 
 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og vurderinger 


oppover i egen organisasjon eller til eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere i hendelsen. 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☐
,normalisering ☒, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Beredskapsgruppa PMT 
 


 


 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at hendelsen 
evalueres i etterkant. 


 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-analyse, 
beredskapsplan med vedlegg, samt tilhørende tiltakskort for 
hendelsen. 


 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om status og tiltak 
for normaliseringsfasen og resultat av evalueringen. 


 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 


 







PMT – E3 Langvarig bortfall av vannforsyning 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 5 
  


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☐, Bortfall av kritisk infrastruktur☒, Alvorlig 
tilsiktet handling☐, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☐
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☐, 
Akutt forurensning☐, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent / under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine  


oppgaver ved krisehendelser knyttet til langvarig bortfall av 
vannforsyning. 
 


 
 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de 
berørte i hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør for PMT innkaller deler eller hele beredskapsgruppen for PMT, 
som vurderer utvikling og behovet for informasjonsdeling internt og 
eksternt. 


 Vurdere varsling/opprette kontakt med til Movar tlf.nr 970 67 578 
 Varsle kommunens krisestab 982 98 626, ved behov. 
 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller digitalt. 


Primærlokalet for beredskapsgruppen ved landbruksavdelingens lokaler på 
Bredsand (gamle Rygge rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen 
er kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid med 
enhetsleder kommunikasjon.  
Akutt pressevakt tlf.nr 969 47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 
 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende tiltak. 


 
Utført 


Tiltaksnavn: Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 







  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for igangsetting av 
tiltak. I vurderingen skal mottatt informasjon og retningslinjer fra 
egen organisasjon og fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under hendelsen 
(vurdere behovet for personell, vakthold, alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs det hjelp til for å 
løse krisen på en best mulig måte. 


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides. 
 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre utvikling 


kartlegges. 
 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering fra linja til 


beredskapsgruppa. 
 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til overordnet 


ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal loggføres. 
 Her er det også viktig at informasjon mellom kommunens 


krisestab/ledelse sikres, PMT vil ikke være alene som aktør i en 
slik hendelse. 


 


 
Utført 
 


 


Tiltaksnavn: Iverksette av tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT . 
 


 


 Direktør PMT organiserer og ansvarliggjør iverksetting av tiltak 
og sikrer informasjonsflyt ihht. planlagt innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om iverksatte 
tiltak og påser at iverksatte tiltak igangsettes og følges opp i linja. 


 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og ekstern 
informasjonsdeling ved behov. 


 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og planlegge tiltak for 
det verst tenkelige senario. 


 Følge opp tiltak i beredskapsplan for vann/avløp. 


 







 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift gjennom 
krisesituasjonen, slik at krisen påvirker driften minst mulig. 


 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet til kostnads 
føring for hendelsen. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. vurderinger, 
beslutninger, evalueringer av tiltak og informasjon som mottas av 
relevant karakter underveis i aksjonsfase. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Kontroll av iverksatte tiltak  
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering av denne, at 
de iverksatte tiltak fungerer og er på rett nivå. 


 Status på ressurser følges jevnlig opp under aksjonsfasen. 
 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase og det følges 


opp at dette er utført. 
 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og vurderinger 


oppover i egen organisasjon eller til eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere i hendelsen. 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☐
,normalisering ☒, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at hendelsen 
evalueres i etterkant. 


 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-analyse, 
beredskapsplan med vedlegg, samt tilhørende tiltakskort for 
hendelsen. 


 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om status og tiltak 
for normaliseringsfasen og resultat av evalueringen. 


 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 


 







PMT – E4 Langvarig bortfall av avløp 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 5 
  


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☐, Bortfall av kritisk infrastruktur☒, Alvorlig 
tilsiktet handling☐, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☐
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☐, 
Akutt forurensning☐, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent / under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine  


oppgaver ved krisehendelser knyttet til langvarig strømbrudd. 
 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de 
berørte i hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør for PMT innkaller deler eller hele beredskapsgruppen for PMT, 
som vurderer utvikling og behovet for informasjonsdeling internt og 
eksternt. 


 Vurdere varsling/opprette kontakt med til Movar tlf.nr 970 67 578 
 Varsle kommunens krisestab 982 98 626, ved behov. 
 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller digitalt. 


Primærlokalet for beredskapsgruppen ved landbruksavdelingens lokaler på 
Bredsand (gamle Rygge rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen 
er kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid med 
enhetsleder kommunikasjon.  
Akutt pressevakt tlf.nr 969 47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 
 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende tiltak. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 


Tiltak  







skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  
Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
 


 


Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for igangsetting av 
tiltak. I vurderingen skal mottatt informasjon og retningslinjer fra 
egen organisasjon og fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under hendelsen 
(vurdere behovet for personell, vakthold, alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurdere kontakt med Statsforvalter for faglige råd. varsle 
statsforvalter ved utslipp til f.eks. Vansjø i ihht utslippstillatelse 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs det hjelp til for å 
løse krisen på en best mulig måte. 


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides. 
 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre utvikling 


kartlegges. 
 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering fra linja til 


beredskapsgruppa. 
 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til overordnet 


ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal loggføres. 
 Her er det også viktig at informasjon mellom kommunens 


krisestab/ledelse sikres, PMT vil ikke være alene som aktør i en 
slik hendelse. 


 


 
Utført 
 


 


Tiltaksnavn: Iverksette av tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐   
Ansvarlig: Direktør PMT . 
 


 


 Direktør PMT organiserer og ansvarliggjør iverksetting av tiltak 
og sikrer informasjonsflyt ihht. planlagt innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om iverksatte 
tiltak og påser at iverksatte tiltak igangsettes og følges opp i linja. 


 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og ekstern 
informasjonsdeling ved behov. 


 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og planlegge tiltak for 
det verst tenkelige senario. 


 Følge opp tiltak i beredskapsplan for vann/avløp. 
 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift gjennom 


krisesituasjonen, slik at krisen påvirker driften minst mulig. 


 







 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet til kostnads 
føring for hendelsen. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. vurderinger, 
beslutninger, evalueringer av tiltak og informasjon som mottas av 
relevant karakter underveis i aksjonsfase. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Kontroll av iverksatte tiltak  
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering av denne, at 
de iverksatte tiltak fungerer og er på rett nivå. 


 Status på ressurser følges jevnlig opp under aksjonsfasen. 
 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase og det følges 


opp at dette er utført. 
 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og vurderinger 


oppover i egen organisasjon eller til eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere i hendelsen. 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☐
,normalisering ☒, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Beredskapsgruppa PMT 
 


 


 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at hendelsen 
evalueres i etterkant. 


 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-analyse, 
beredskapsplan med vedlegg, samt tilhørende tiltakskort for 
hendelsen. 


 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om status og tiltak 
for normaliseringsfasen og resultat av evalueringen. 


 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 


 







PMT – E5 Langvarig brudd i sentrale transportårer 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 5 
  


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☐, Bortfall av kritisk infrastruktur☒, Alvorlig 
tilsiktet handling☐, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☐
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☐, 
Akutt forurensning☐, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent / under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine  


oppgaver ved krisehendelser knyttet til langvarig brudd i sentrale 
transportårer. 
 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de 
berørte i hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør for PMT innkaller deler eller hele beredskapsgruppen for PMT, 
som vurderer utvikling og behovet for informasjonsdeling internt og 
eksternt. 


 Vurdere varsling f.eks. SVV, Bane Nor, Viken FK. 
 Varsle kommunens krisestab 982 98 626, ved behov. 
 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller digitalt. 


Primærlokalet for beredskapsgruppen ved landbruksavdelingens lokaler på 
Bredsand (gamle Rygge rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen 
er kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid med 
enhetsleder kommunikasjon.  
Akutt pressevakt tlf.nr 969 47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 
 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende tiltak. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 


Tiltak  







skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  
Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for igangsetting av 
tiltak. I vurderingen skal mottatt informasjon og retningslinjer fra 
egen organisasjon og fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under hendelsen 
(vurdere behovet for personell, vakthold, alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs det hjelp til for å 
løse krisen på en best mulig måte. 


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides. 
 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre utvikling 


kartlegges. 
 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering fra linja til 


beredskapsgruppa. 
 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til overordnet 


ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal loggføres. 
 Her er det også viktig at informasjon mellom kommunens 


krisestab/ledelse sikres, PMT vil ikke være alene som aktør i en 
slik hendelse. 


 


 
Utført 
 


 


Tiltaksnavn: Iverksette av tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐   
Ansvarlig: Direktør PMT . 
 


 


 Direktør PMT organiserer og ansvarliggjør iverksetting av tiltak 
og sikrer informasjonsflyt ihht. planlagt innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om iverksatte 
tiltak og påser at iverksatte tiltak igangsettes og følges opp i linja. 


 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og ekstern 
informasjonsdeling ved behov. 


 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og planlegge tiltak for 
det verst tenkelige senario. 


 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift gjennom 
krisesituasjonen, slik at krisen påvirker driften minst mulig. 


 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet til kostnads 
føring for hendelsen. 


 







 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. vurderinger, 
beslutninger, evalueringer av tiltak og informasjon som mottas av 
relevant karakter underveis i aksjonsfase. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Kontroll av iverksatte tiltak  
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering av denne, at 
de iverksatte tiltak fungerer og er på rett nivå. 


 Status på ressurser følges jevnlig opp under aksjonsfasen. 
 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase og det følges 


opp at dette er utført. 
 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og vurderinger 


oppover i egen organisasjon eller til eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere i hendelsen. 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☐
,normalisering ☒, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Beredskapsgruppa PMT 
 


 


 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at hendelsen 
evalueres i etterkant. 


 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-analyse, 
beredskapsplan med vedlegg, samt tilhørende tiltakskort for 
hendelsen. 


 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om status og tiltak 
for normaliseringsfasen og resultat av evalueringen. 


 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 


 


 







PMT – E6 Langvarig forsyningssvikt 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 5 
  


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☐, Bortfall av kritisk infrastruktur☒, Alvorlig 
tilsiktet handling☐, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☐
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☐, 
Akutt forurensning☐, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent / under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine  


oppgaver ved krisehendelser knyttet til langvarig forsyningssvikt. 
 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de 
berørte i hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør for PMT innkaller deler eller hele beredskapsgruppen for PMT, 
som vurderer utvikling og behovet for informasjonsdeling internt og 
eksternt. 


 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller digitalt. 
Primærlokalet for beredskapsgruppen ved landbruksavdelingens lokaler på 
Bredsand (gamle Rygge rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen 
er kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Ved behov etablere kontakt med Movar om det er situasjoner som berører 
vannforsyning/brannberedskap 


 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid med 
enhetsleder kommunikasjon.  
Akutt pressevakt tlf.nr 969 47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 
 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende tiltak. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 


Tiltak  







skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  
Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for igangsetting av 
tiltak. I vurderingen skal mottatt informasjon og retningslinjer fra 
egen organisasjon og fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under hendelsen 
(vurdere behovet for personell, utstyr, alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs det hjelp til for å 
løse krisen på en best mulig måte. 


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides. 
 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre utvikling 


kartlegges. 
 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering fra linja til 


beredskapsgruppa. 
 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til overordnet 


ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal loggføres. 
 Her er det også viktig at informasjon mellom kommunens 


krisestab/ledelse sikres, PMT vil ikke være alene som aktør i en 
slik hendelse. 


 


 
Utført 
 


 


Tiltaksnavn: Iverksette av tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐   
Ansvarlig: Direktør PMT . 
 


 


 Direktør PMT organiserer og ansvarliggjør iverksetting av tiltak 
og sikrer informasjonsflyt ihht. planlagt innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om iverksatte 
tiltak og påser at iverksatte tiltak igangsettes og følges opp i linja. 


 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og ekstern 
informasjonsdeling ved behov. 


 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og planlegge tiltak for 
det verst tenkelige senario. 


 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift gjennom 
krisesituasjonen, slik at krisen påvirker driften minst mulig. 


 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet til kostnads 
føring for hendelsen. 


 







 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. vurderinger, 
beslutninger, evalueringer av tiltak og informasjon som mottas av 
relevant karakter underveis i aksjonsfase. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Kontroll av iverksatte tiltak  
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering av denne, at 
de iverksatte tiltak fungerer og er på rett nivå. 


 Status på ressurser følges jevnlig opp under aksjonsfasen. 
 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase og det følges 


opp at dette er utført. 
 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og vurderinger 


oppover i egen organisasjon eller til eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere i hendelsen. 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☐
,normalisering ☒, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at hendelsen 
evalueres i etterkant. 


 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-analyse, 
beredskapsplan med vedlegg, samt tilhørende tiltakskort for 
hendelsen. 


 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om status og tiltak 
for normaliseringsfasen og resultat av evalueringen. 


 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 


 


 







PMT – F1 Stor skogbrann 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 5 
  


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☐, Bortfall av kritisk infrastruktur☐, Alvorlig 
tilsiktet handling☐, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☐
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☒, 
Akutt forurensning☐, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent / under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine  


oppgaver ved krisehendelser knyttet til stor skogbrann. 
 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de 
berørte i hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Varsle MIB tlf. nr 110 
 Direktør for PMT innkaller deler eller hele beredskapsgruppen for PMT, 


som vurderer utvikling og behovet for informasjonsdeling internt og 
eksternt. 


 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller digitalt. 
Primærlokalet for beredskapsgruppen ved landbruksavdelingens lokaler på 
Bredsand (gamle Rygge rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen 
er kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Ved behov etablere kontakt med Movar om det er situasjoner som berører 
vannforsyning/brannberedskap 


 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid med 
enhetsleder kommunikasjon.  
Akutt pressevakt tlf.nr 969 47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 
 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende tiltak. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 


Tiltak  







skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  
Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for igangsetting av 
tiltak. I vurderingen skal mottatt informasjon og retningslinjer fra 
egen organisasjon og fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Innhente info fra Movar om vannreserver og vår egen 
vannreserve oversikt over vannberedskap til evt. brannslukking 


 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under hendelsen 
(vurdere behovet for personell, utstyr, alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs det hjelp til for å 
løse krisen på en best mulig måte. 


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides. 
 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre utvikling 


kartlegges. 
 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering fra linja til 


beredskapsgruppa. 
 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til overordnet 


ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal loggføres. 
 Her er det også viktig at informasjon mellom kommunens 


krisestab/ledelse sikres, PMT vil ikke være alene som aktør i en 
slik hendelse. 


 


 
Utført 
 


 


Tiltaksnavn: Iverksette av tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐   
Ansvarlig: Direktør PMT . 
 


 


 Direktør PMT organiserer og ansvarliggjør iverksetting av tiltak 
og sikrer informasjonsflyt ihht. planlagt innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om iverksatte 
tiltak og påser at iverksatte tiltak igangsettes og følges opp i linja. 


 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og ekstern 
informasjonsdeling ved behov. 


 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og planlegge tiltak for 
det verst tenkelige senario. 


 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift gjennom 
krisesituasjonen, slik at krisen påvirker driften minst mulig. 


 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet til kostnads 
føring for hendelsen. 


 







 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. vurderinger, 
beslutninger, evalueringer av tiltak og informasjon som mottas av 
relevant karakter underveis i aksjonsfase. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Kontroll av iverksatte tiltak  
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering av denne, at 
de iverksatte tiltak fungerer og er på rett nivå. 


 Status på ressurser følges jevnlig opp under aksjonsfasen. 
 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase og det følges 


opp at dette er utført. 
 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og vurderinger 


oppover i egen organisasjon eller til eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere i hendelsen. 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☐
,normalisering ☒, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at hendelsen 
evalueres i etterkant. 


 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-analyse, 
beredskapsplan med vedlegg, samt tilhørende tiltakskort for 
hendelsen. 


 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om status og tiltak 
for normaliseringsfasen og resultat av evalueringen. 


 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 


 







PMT – F2 Stor brann i institusjon/virksomhet 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 5 
  


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☐, Bortfall av kritisk infrastruktur☐, Alvorlig 
tilsiktet handling☐, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☐
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☒, 
Akutt forurensning☐, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent / under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine  


oppgaver ved krisehendelser knyttet til stor brann i 
institusjon/virksomhet. 
 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de 
berørte i hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Varsle MIB tlf. nr 110 
 Direktør for PMT innkaller deler eller hele beredskapsgruppen for PMT, 


som vurderer utvikling og behovet for informasjonsdeling internt og 
eksternt. 


 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller digitalt. 
Primærlokalet for beredskapsgruppen ved landbruksavdelingens lokaler på 
Bredsand (gamle Rygge rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen 
er kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Ved behov etablere kontakt med Movar om det er situasjoner som berører 
vannforsyning/brannberedskap 


 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid med 
enhetsleder kommunikasjon.  
Akutt pressevakt tlf.nr 969 47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 
 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende tiltak. 


 
Utført 


Tiltaksnavn: Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 







  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for igangsetting av 
tiltak. I vurderingen skal mottatt informasjon og retningslinjer fra 
egen organisasjon og fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under hendelsen 
(vurdere behovet for personell, utstyr, alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs det hjelp til for å 
løse krisen på en best mulig måte. 


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides. 
 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre utvikling 


kartlegges. 
 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering fra linja til 


beredskapsgruppa. 
 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til overordnet 


ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal loggføres. 


 


 
Utført 
 


 


Tiltaksnavn: Iverksette av tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐   
Ansvarlig: Direktør PMT . 
 


 


 Direktør PMT organiserer og ansvarliggjør iverksetting av tiltak 
og sikrer informasjonsflyt ihht. planlagt innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om iverksatte 
tiltak og påser at iverksatte tiltak igangsettes og følges opp i linja. 


 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og ekstern 
informasjonsdeling ved behov. 


 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og planlegge tiltak for 
det verst tenkelige senario. 


 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift gjennom 
krisesituasjonen, slik at krisen påvirker driften minst mulig. 


 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet til kostnads 
føring for hendelsen. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. vurderinger, 
beslutninger, evalueringer av tiltak og informasjon som mottas av 
relevant karakter underveis i aksjonsfase. 


 







 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Kontroll av iverksatte tiltak  
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering av denne, at 
de iverksatte tiltak fungerer og er på rett nivå. 


 Status på ressurser følges jevnlig opp under aksjonsfasen. 
 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase og det følges 


opp at dette er utført. 
 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og vurderinger 


oppover i egen organisasjon eller til eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere i hendelsen. 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☐
,normalisering ☒, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Beredskapsgruppa PMT 
 


 


 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at hendelsen 
evalueres i etterkant. 


 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-analyse, 
beredskapsplan med vedlegg, samt tilhørende tiltakskort for 
hendelsen. 


 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om status og tiltak 
for normaliseringsfasen og resultat av evalueringen. 


 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 


 







PMT – G1 Akutt forurensing 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 5 
  


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☐, Bortfall av kritisk infrastruktur☐, Alvorlig 
tilsiktet handling☐, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☐
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☐, 
Akutt forurensning☒, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent / under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine  


oppgaver ved krisehendelser knyttet til akutt forurensing. 
 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de 
berørte i hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør for PMT innkaller deler eller hele beredskapsgruppen for PMT, 
som vurderer utvikling og behovet for informasjonsdeling internt og 
eksternt. 


 Vurdere varsling av berørte f.eks. MIB, Kystvakta. 
 Vurdere varsling av politi  - ved fare for liv og helse eller dersom 


forurensningen er av en slik art at dette kan være en kriminell sak. 
 Vurdere varsling av kommunens krisestab ved behov tlf. nr 982 98 626. 
 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller digitalt. 


Primærlokalet for beredskapsgruppen ved landbruksavdelingens lokaler på 
Bredsand (gamle Rygge rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen 
er kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid med 
enhetsleder kommunikasjon.  
Akutt pressevakt tlf.nr 969 47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 
 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende tiltak. 


 
Utført 


Tiltaksnavn: Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 







  
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for igangsetting av 
tiltak. I vurderingen skal mottatt informasjon og retningslinjer fra 
egen organisasjon og fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under hendelsen 
(vurdere behovet for personell, utstyr, alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs det hjelp til for å 
løse krisen på en best mulig måte. 


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides. 
 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre utvikling 


kartlegges. 
 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering fra linja til 


beredskapsgruppa. 
 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til overordnet 


ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal loggføres. 


 


 
Utført 
 


 


Tiltaksnavn: Iverksette av tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐   
Ansvarlig: Direktør PMT . 
 


 


 Direktør PMT organiserer og ansvarliggjør iverksetting av tiltak 
og sikrer informasjonsflyt ihht. planlagt innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om iverksatte 
tiltak og påser at iverksatte tiltak igangsettes og følges opp i linja. 


 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og ekstern 
informasjonsdeling ved behov. 


 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og planlegge tiltak for 
det verst tenkelige senario. 


 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift gjennom 
krisesituasjonen, slik at krisen påvirker driften minst mulig. 


 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet til kostnads 
føring for hendelsen. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. vurderinger, 
beslutninger, evalueringer av tiltak og informasjon som mottas av 
relevant karakter underveis i aksjonsfase. 


 







 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Kontroll av iverksatte tiltak  
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering av denne, at 
de iverksatte tiltak fungerer og er på rett nivå. 


 Status på ressurser følges jevnlig opp under aksjonsfasen. 
 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase og det følges 


opp at dette er utført. 
 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og vurderinger 


oppover i egen organisasjon eller til eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere i hendelsen. 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☐
,normalisering ☒, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at hendelsen 
evalueres i etterkant. 


 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-analyse, 
beredskapsplan med vedlegg, samt tilhørende tiltakskort for 
hendelsen. 


 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om status og tiltak 
for normaliseringsfasen og resultat av evalueringen. 


 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 


 







PMT – H1 Alvorlige tilsiktede hendelser 
Organisasjon: Plan, miljø og teknikk 


 


Antall tiltak: 5 
  


Tilgangskontroll: Beredskap PMT 
Type hendelser: Følgende hendelser som tiltakskortet skal benyttes for: 


Naturskapt hendelse☐, Bortfall av kritisk infrastruktur☐, Alvorlig 
tilsiktet handling☒, Atomhendelse☐, Spredning av alvorlig sykdom☐
, Trafikkulykke vei, bane og skip☐, Industriulykke☐, Stor brann☐, 
Akutt forurensning☐, Sosial uro☐, Annet☐,   


Versjonsnummer:  
Versjon 
opprettet: 


 


Godkjent av: 
 


Status: Godkjent / under arbeid 
Fritekstfelt: Tiltakskortet har til hensikt å beskrive beredskapsgruppa i PMT sine 


oppgaver ved krisehendelser knyttet til alvorlige tilsiktede hendelser.  
 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Varsle beredskapsgruppen PMT, enhetene og de 
berørte i hendelsen 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Varsle politi tlf.nr. 112, samt andre berørte i hendelsen. 
 Direktør for PMT innkaller deler eller hele beredskapsgruppen for PMT, 


som vurderer utvikling og behovet for informasjonsdeling internt og 
eksternt. 


 Varsle kommunens krisestab tlf. nr 982 98 626. 
 Beredskapsgruppen samles i hensiktsmessige lokaler eller digitalt. 


Primærlokalet for beredskapsgruppen ved landbruksavdelingens lokaler på 
Bredsand (gamle Rygge rådhus). Sekundærlokalet for beredskapsgruppen 
er kommunalområdets lokaler i Moss Rådhus. 


 Ved behov legge en strategi for mediehåndtering i samarbeid med 
enhetsleder kommunikasjon.  
Akutt pressevakt tlf.nr 969 47 837 


 Vurdere varsling av andre berørte. 
 Loggfører oppretter hendelsen og loggfører forberedende tiltak. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av 
kommunalområdet PMT 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 


Tiltak  







skal være gjeldene fra; Under observasjon ☒, aksjonsfase ☐
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  
Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Direktør PMT starter kartlegging og vurdering for igangsetting av 
tiltak (Evakuering, barrikadering, objektsikring). I vurderingen 
skal mottatt informasjon og retningslinjer fra egen organisasjon 
og fra eksterne tas med som grunnlag.  


 Plan for iverksetting av tiltak utarbeides (objektsikring kan være 
aktuell avhengig av type hendelse, for eksempel tilsiktede 
forurensing av drikkevann, evakuering/barrikadering ved 
trusselsituasjoner) 


 Kartlegge og vurdere ressurskabal for drift under hendelsen 
(vurdere behovet for personell, alternativ organisering, 
driftsinnskrenkninger etc.). 


 Vurder behovet for ressurser utenfra. Hva trengs det hjelp til for å 
løse krisen på en best mulig måte (det kan være psykososialt 
kriseteam, nødstrøm, transport, personell, sikring eller andre 
ting). 


 Sikre at omfanget og eventuelle farer for videre utvikling 
kartlegges. 


 Planlegge hvordan og ansvarliggjøre rapportering fra linja til 
beredskapsgruppa. 


 Der det er aktuelt planlegge for informasjonsflyt til overordnet 
ledd i egen organisasjon eller eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere. 


 Gjennomførte vurderinger og besluttede tiltak skal loggføres. 
 Det er også viktig at informasjon mellom politi og kommunens 


krisestab/ledelse sikres, PMT vil ikke være alene som aktør i en 
slik hendelse 


 


 
Utført 
 


 


Tiltaksnavn: Iverksette av tiltak og informasjon 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad:  
Definer fra hvilken fase tiltaket skal være gjeldene fra;  
Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒, normalisering ☐, administrasjon 
og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐   
Ansvarlig: Direktør PMT . 
 


 


 Direktør PMT organiserer og ansvarliggjør iverksetting av tiltak 
og sikrer informasjonsflyt ihht. planlagt innrapportering fra linja. 


 Enhetsledere informerer sine ledere og ansatte om iverksatte 
tiltak og påser at iverksatte tiltak igangsettes og følges opp i linja. 


 Ivareta direkte berørte og andre som kan ha behov for støtte og 
hjelp. 


 Følge opp evt. strategi for mediehåndtering og ekstern 
informasjonsdeling ved behov. 


 







 Iverksette tiltak for den forventede utvikling og planlegge tiltak for 
det verst tenkelige senario. 


 Vurdere tiltak som sikrer mest mulig ordinær drift gjennom 
krisesituasjonen, slik at krisen påvirker driften minst mulig. 


 Kontakt enhet økonomi for eget prosjektnr. knyttet til kostnads 
føring for hendelsen. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre, f.eks. vurderinger, 
beslutninger, evalueringer av tiltak og informasjon som mottas av 
relevant karakter underveis i aksjonsfase. 


 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase. 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Kontroll av iverksatte tiltak  
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☒
,normalisering ☐, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT   
 


 


 Følge opp gjennom risikovurdering og oppdatering av denne, at 
de iverksatte tiltak fungerer og er på rett nivå. 


 Status på ressurser følges jevnlig opp under aksjonsfasen. 
 Loggfører fortsetter med å loggføre i aksjonsfase og det følges 


opp at dette er utført. 
 Følge opp rapportering i linja til beredskapsgruppa. 
 Der det er relevant gi informasjon om status og vurderinger 


oppover i egen organisasjon eller til eksterne 
myndigheter/samarbeidspartnere i hendelsen. 


 


 
Utført 
 


Tiltaksnavn: Normalisering og evaluering 
 


 


 
Gyldig fra og med alvorlighetsgrad: Definer fra hvilken fase tiltaket 
skal være gjeldene fra; Under observasjon ☐, aksjonsfase ☐
,normalisering ☒, administrasjon og normal drift ☐  
  


Tiltak  


Gjentagende tiltak: Ja☒ Nei☐  
Ansvarlig: Direktør PMT 
 


 


 Ettervern (samle berørte, debrifing og psykisk støtte) ved behov. 
 Gjennomfører tiltak for normalisering og sikrer at hendelsen 


evalueres i etterkant. 
 Gjennomgang og eventuelt revidering av ROS-analyse, 


beredskapsplan med vedlegg, samt tilhørende tiltakskort for 
hendelsen. 


 Enhetsleder informere sine ledere og ansatte om status og tiltak 
for normaliseringsfasen og resultat av evalueringen. 


 Sjekke at alt er oppdatert og lagret i CIM. 


 


 








Vedlegg A Varslings og ressursoversikt for kommunalområdet HoM 
 


1.0 Varsling 
Brukere, kontakter, ressurser, organisasjoner og avdelinger som er registrert er lett tilgjengelige for å 
legge til som mottagere i meldinger i CIM. Kontakter og brukere kan også legges til som mottakere i 
meldingsmaler som er klare til bruk i det en hendelse eller krisesituasjon oppstår. En melding kan 
inkludere svaralternativer som mottakere kan benytte for å gi respons på en melding 


Et varsel knyttet til en uønsket hendelse bør inneholde som følger: 


1. Hva har hendt 
2. Omfang av hendelsen 
3. Møt når 
4. Oppmøtested 
5. Annet 


Varsel sendes ut via meldingssystemet i CIM. Varsel kan enten sendes ut som en 
informasjonsmelding eller som en beredskapsmelding med krav om respons fra mottaker. 


 


2.0 Ressursoversikt 
Ressurser/kontaktpersoner ligger i CIM. Listen skal printes ut og være lett tilgjengelig for 
beredskapsgruppa. 


 
3.0 Distribusjonslister 
Det er mulig å lage distribusjonslister med brukere, kontakter, kontaktkategorier, organisasjoner og 
avdelinger og knyttet dette til forhåndsdefinerte meldinger i tiltakskort. 


Distribusjonslister ligger i CIM. 


 
4.0 Ajourhold 
Varslings (distribusjonslister) og ressursoversikten skal ajourholdes løpende og minimum årlig. 
Ansvarlig for ajourholdet er kommunalområdets loggførere/beredskapskontakter. 


 


 








Vedlegg A Varslings og ressursoversikt for kommunalområdet KOA 
 


1.0 Varsling 
Brukere, kontakter, ressurser, organisasjoner og avdelinger som er registrert er lett tilgjengelige for å 
legge til som mottagere i meldinger i CIM. Kontakter og brukere kan også legges til som mottakere i 
meldingsmaler som er klare til bruk i det en hendelse eller krisesituasjon oppstår. En melding kan 
inkludere svaralternativer som mottakere kan benytte for å gi respons på en melding 


Et varsel knyttet til en uønsket hendelse bør inneholde som følger: 


1. Hva har hendt 
2. Omfang av hendelsen 
3. Møt når 
4. Oppmøtested 
5. Annet 


Varsel sendes ut via meldingssystemet i CIM. Varsel kan enten sendes ut som en 
informasjonsmelding eller som en beredskapsmelding med krav om respons fra mottaker. 


 


2.0 Ressursoversikt 
Ressurser/kontaktpersoner ligger i CIM. Listen skal printes ut og være lett tilgjengelig for 
beredskapsgruppa. 


 
3.0 Distribusjonslister 
Det er mulig å lage distribusjonslister med brukere, kontakter, kontaktkategorier, organisasjoner og 
avdelinger og knyttet dette til forhåndsdefinerte meldinger i tiltakskort. 


Distribusjonslister ligger i CIM. 


 
4.0 Ajourhold 
Varslings (distribusjonslister) og ressursoversikten skal ajourholdes løpende og minimum årlig. 
Ansvarlig for ajourholdet er kommunalområdets loggførere/beredskapskontakter. 


 


5.0 Varslingskart 
Organisasjonskart neste side visser grafisk varslingsliste som ligger i CIM. Det er også oversikt over 
hvilke andre systemer som brukes ut mot ansatte i de ulik enhetene. 


 







 


KOA


Silje Hobbel


Enhet BBI


Hege Rytter Jacobsen


Barnevern


Boliger EMF


Boligsosial


Flykningetjenesten


Krisesenteret


VOKS


Enhet KAM


Helen Mollat


Samskaping


Aktivitetssentre


Forebyggende helse


Kultur og idrett


Enhet Skole


Grete Reitan


Komm.skole


Bytårnet skole Ekholt skole


Halmstad skole Hoppern skole


Jeløy skole Krapfoss skole


Larkollen skole Melløs skole


Nøkkelenad skole Ramberg skole


Refsnes skole Reier skole


Rygge U Vang skole


Verket skole Øreåsen skole


Åvangen skole


VGS + Private skoler


Buen


CIS


Steinerskolen


Torderød


Kirkeparken vgs


Malakoff vgs


Enhet BHG


Ellen Pedersen


Private barnehager


Andersrød bhg Bredsankroken bhg


Ekholt bhg Espiria Jeløy, 
Bellevue


Espiria Jeløy, Søly Fasanveien


Halmstad bhg Heimdalenga bhg


Kråka FUS bhg Melløsparken bhg


Refsnes bhg Sandbukta bhg


Sollieskogen bhg Sjøhagen bhg


Smedhusåsen bhg Steinerbhg


Støtvikenga bhg Sydskogen bhg


Tittin bhg Torderød bhg


Trollskogen 
naturbhg Tronvik gårdsbhg


Verket bhg


Kommunale 
barnehager


Gaupefaret Glassverket


Grindvold Luenbakken bhg


Ramberg bhg Reier bhg


Røysåsen bhg Skarmyra bhg


Skredderåsen bhg Sollieskogen bhg


Voldskoegen bhg Ørejordet bhg


Enhet NAV


Katarina Gullin


xx xx xx


Beredskapsgruppe 
m/ koordinator + 


loggfører
Ingjerd Jentofsen, 


Varsler ansatte 
via Teams 


Varsler 
ansatte i CIM 


Varsler brukere (og 
ansatte) i 


Transponder  + VFS 


System for varsler 
til ansatte og 


brukere 


Vaslinger fra CIM går til alle i denne listen. Videre varsling av ansatte, kan skje gjennom andre 
systemer. Varsling av brukere kan også være i andre systemer. Dette fremkommer av fargekoder 
– forklart til høyre i skjema. 


Vasler 
gjennom egne 


systemer – 
ikke oversikt 


pr i dag 


Vasler gjennom egne 
systemer – ikke oversikt pr i 


dag 


Legge opp til varsling i 
CIM – når integrasjon 


med AD er på plass 


Varsler brukere 
(og ansatte) i Min 


barnehage 








Vedlegg A Varslings og ressursoversikt for kommunalområdet PMT 
 


1.0 Varsling 
Brukere, kontakter, ressurser, organisasjoner og avdelinger som er registrert er lett tilgjengelige for å 
legge til som mottagere i meldinger i CIM. Kontakter og brukere kan også legges til som mottakere i 
meldingsmaler som er klare til bruk i det en hendelse eller krisesituasjon oppstår. En melding kan 
inkludere svaralternativer som mottakere kan benytte for å gi respons på en melding 


Et varsel knyttet til en uønsket hendelse bør inneholde som følger: 


1. Hva har hendt 
2. Omfang av hendelsen 
3. Møt når 
4. Oppmøtested 
5. Annet 


Varsel sendes ut via meldingssystemet i CIM. Varsel kan enten sendes ut som en 
informasjonsmelding eller som en beredskapsmelding med krav om respons fra mottaker. 


 


2.0 Ressursoversikt 
Ressurser/kontaktpersoner ligger i CIM. Listen skal printes ut og være lett tilgjengelig for 
beredskapsgruppa. 


 
3.0 Distribusjonslister 
Det er mulig å lage distribusjonslister med brukere, kontakter, kontaktkategorier, organisasjoner og 
avdelinger og knyttet dette til forhåndsdefinerte meldinger i tiltakskort. 


Distribusjonslister ligger i CIM. 


 
4.0 Ajourhold 
Varslings (distribusjonslister) og ressursoversikten skal ajourholdes løpende og minimum årlig. 
Ansvarlig for ajourholdet er kommunalområdets loggførere/beredskapskontakter. 


 


 








Vedlegg B til kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet 
beredskapsplan 


Roller, ansvar og fullmakter for beredskapsgruppen 


 


1 INNLEDNING 


Hensikten med å etablere en beredskapsgruppe er å få en effektiv ledelse og koordinering av 
virksomhetens oppgaver og ressurser under en uønsket hendelse, av personer med opplæring og 
kompetanse. Beredskapsgruppen består av følgende medlemmer: 


 Direktør 
 Enhetsleder barnevern, bolig og integrering - BBI 
 Enhetsleder kultur aktivitet og mestring - KAM 
 Enhetsleder skole 
 Enhetsleder barnehage - BHG 
 Enhetsleder NAV 
 Loggfører koordinator kommunalområde/beredskapssekretær 


2 Fullmakter 


Økonomisk fullmakt for kommunalområde følger rangeringen i beredskapsgruppen under punkt 1, slik 
at det alltid er en person i kriselokalet som disponerer fullmakten og kan forplikte virksomheten.  


Operative fullmakter er gitt gjennom de forhåndsgodkjente tiltakskortene. Tiltakene kan iverksettes av 
den ansvarlige uten videre godkjenning. 


Forutsetningen for å disponere fullmaktene er at virksomheten har satt ned beredskapsgruppen. 


3 Forholdet mellom linjeledelse og kriseledelse 


Utgangspunktet er at de fleste hendelser løses innenfor det ordinære ledelsessystemet (i linjen). Selv 
når beredskapsgruppen er etablert, er det et mål at håndteringen raskest mulig tilbakeføres til den 
ordinære linjeledelsen. 
Når beredskapsgruppen er satt overtar denne gruppen for den ordinære linjeledelsen i KOA. 
Beredskapsgruppen rapporterer til enten i linjen som normalt eller til kommunens beredskapsledelse 
hvis den er etablert. 


4 Beredskapsgruppen 


Skal en få til en velfungerende beredskapsgruppe må alle være trygge i rollene sine og vite hvordan de 
skal samarbeide. Dette kan en oppnå ved å bygge opp kompetanse innen fagfeltet, avholde øvelser og 
ved å være bevisste på hvordan man håndterer reelle hendelser. 


4.1 Direktør 


Skal Direktør få tid til å konsentrere seg om de viktige beslutningene, må han/hun frigjøre seg fradetaljer 
ved å gi arbeidsoppgavene til beredskapsgruppen. De forhåndsgodkjente tiltakskortene spiller her en 
viktig rolle. Uansett ligger ansvaret hos direktør. 


  







 


4.2 Kommunikasjonskontakt 
Kommunikasjonskontakt  velges i beredskapsgruppen 
Kommunikasjonskontakt  har ansvar for kommunikasjon utad om det ikke løftes til overordnet nivå = 
kommunikasjonavdelingen.  
Det handler også om å innhente informasjon og holde god intern kommunikasjon i KOA 


4.3 Loggfører 
Loggfører har ansvar for loggføringen og samband inn og ut av beredskapsgruppen i CIM.  


4.4 Rådgivere 


Beredskapsgruppen kan knytte til seg rådgivere etter behov, både fra kommunen og eksterne aktører. 


5 Oppgaver 


Beredskapsgruppens oppgaver er å varsle, vurdere, iverksette, kontrollere og normalisere. 


 Varsle beredskapsgruppen, enheten og de berørte i hendelsen. 
 Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av KOA. 
 Iverksette nødvendige tiltak etter eventuelle tiltakskort. 
 Kontrollere de iverksatte tiltakene. 
 Normalisere situasjonen og gå tilbake til normal linjeledelse. 


Spesielle moment som beredskapsgruppen må være oppmerksom på. 


 Informasjon til media og om det bør avklares høyere opp i organisasjonen. 
 Informasjonsflyt og –rapportering til overordnet beredskapsledelse. 
 Risikovurdering av de tiltak som ønskes iverksatt. 
 Døgndrift og avløsningsrutiner må planlegges på et tidlig stadium.  


6 Hjelpemidler  


Tilgang til krisestøtteverktøyet DSB-CIM kan tildeles alle som er involvert i arbeidet med hendelsen. 


6.1 Planverk 


Alle i beredskapsgruppen må ha god innsikt i beredskapsplanen og tiltakskortene.  


6.2 Logg 


Loggfører sørger for dokumentasjon på og oversikt over alle tiltak, beslutninger, føringer, møter og 
annet som er knyttet til hendelsen. Loggen er en kronologisk oversikt over korrespondanse, tiltak og 
hendelser av betydning. Loggen er beredskapsgruppens primære hjelpemiddel for kontroll med 
hendelsen. Det er en fordel om loggføringen skjer i krisestøtteverktøyet DSB-CIM.  


6.3 Tavler og kart 


Tavler kan gjøre viktig informasjon lett tilgjengelig for beredskapsgruppen. 


Situasjonskart kan gi et oversiktlig bilde av hendelsen og gi et godt grunnlag for planlegging og for 
kontroll og ledelse av en pågående hendelse.  


7 Lokaler 


De avsatte lokalene for beredskapsgruppen bør være avskjermet og låsbare. 
 








Vedlegg B til Helse og mestrings beredskapsplan 


Roller, ansvar og fullmakter for beredskapsgruppen 


 


1 INNLEDNING 


Hensikten med å etablere en beredskapsgruppe er å få en effektiv ledelse og koordinering av 
virksomhetens oppgaver og ressurser under en uønsket hendelse, av personer med opplæring og 
kompetanse. Beredskapsgruppen består av følgende medlemmer: 


 Direktør /stedfortreder 
 Enhetsleder samhandling 
 Enhetsleder sykehjem og omsorgsboliger 
 Enhetsleder hjemmetjenester 
 Enhetsleder Helsehus 
 Loggfører 
 Relevante fagområder/ressurser suppleres ved behov 


2 Fullmakter 


Økonomisk fullmakt for virksomheten følger rangeringen i beredskapsgruppen under punkt 1, slik at 
det alltid er en person i kriselokalet som disponerer fullmakten og kan forplikte virksomheten.  


Operative fullmakter er gitt gjennom de forhåndsgodkjente tiltakskortene. Tiltakene kan iverksettes 
av den ansvarlige uten videre godkjenning. 


Forutsetningen for å disponere fullmaktene er at kommunalområdet har satt ned 
beredskapsgruppen. 


3 Forholdet mellom linjeledelse og kriseledelse 


Utgangspunktet er at de fleste hendelser løses innenfor det ordinære ledelsessystemet (i linjen). Selv 
når beredskapsgruppen er etablert, er det et mål at håndteringen raskest mulig tilbakeføres til den 
ordinære linjeledelsen. 
Når beredskapsgruppen er satt overtar gruppen for den ordinære linjeledelsen i kommunalområdet. 
Beredskapsgruppen rapporterer til enheten  i linjen som normalt. 


4 Beredskapsgruppen 


Skal en få til en velfungerende beredskapsgruppe må alle være trygge i rollene sine og vite hvordan 
de skal samarbeide. Dette kan en oppnå ved å bygge opp kompetanse innen fagfeltet, avholde 
øvelser og ved å være bevisste på hvordan man håndterer reelle hendelser. 


4.1 Direktør for Helse og mestring 


Skal direktør få tid til å konsentrere seg om de viktige beslutningene, må han/hun frigjøre seg fra 
detaljer ved å gi arbeidsoppgavene til beredskapsgruppen. De forhåndsgodkjente tiltakskortene 
spiller her en viktig rolle. Uansett ligger ansvaret hos enhetsleder og virksomhetsleder. 


 


4.2 Loggfører 







 


Loggfører har ansvar for loggføringen og samband inn og ut av beredskapsgruppen. 


4.3 Rådgivere 


Beredskapsgruppen kan knytte til seg rådgivere etter behov, både fra kommunen og eksterne 
aktører. 


5 Oppgaver 


Beredskapsgruppens oppgaver er å varsle, vurdere, iverksette, kontrollere og normalisere. 


 Varsle beredskapsgruppen, enheten og de berørte i hendelsen. 
 Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av enheten/virksomheten. 
 Iverksette nødvendige tiltak. 
 Kontrollere de iverksatte tiltakene. 
 Normalisere situasjonen og gå tilbake til normal linjeledelse. 


Spesielle moment som beredskapsgruppen må være oppmerksom på. 


 Informasjon til media (gjennom kommunikasjonsenehten) og om det bør avklares høyere 
opp i organisasjonen. 


 Informasjonsflyt og –rapportering til enheten. 
 Risikovurdering av de tiltak som ønskes iverksatt. 
 Døgndrift og avløsningsrutiner må planlegges med på et tidlig stadium.  


6 Hjelpemidler  


Tilgang til krisestøtteverktøyet DSB-CIM kan tildeles alle som er involvert i arbeidet med hendelsen. 


6.1 Planverk 


Alle i beredskapsgruppen må ha god innsikt i beredskapsplanen og tiltakskortene.  


6.2 Logg 


Loggfører sørger for dokumentasjon på og oversikt over alle tiltak, beslutninger, føringer, møter og 
annet som er knyttet til hendelsen. Loggen er en kronologisk oversikt over korrespondanse, tiltak og 
hendelser av betydning. Loggen er beredskapsgruppens primære hjelpemiddel for kontroll med 
hendelsen. Det er en fordel om loggføringen skjer i krisestøtteverktøyet DSB-CIM.  


6.3 Tavler og kart 


Tavler kan gjøre viktig informasjon lett tilgjengelig for beredskapsgruppen. 


Situasjonskart kan gi et oversiktlig bilde av hendelsen og gi et godt grunnlag for planlegging og for 
kontroll og ledelse av en pågående hendelse.  


7 Lokaler 


De avsatte lokalene for beredskapsgruppen bør være avskjermet og låsbare. 
 


 
 
 








Vedlegg B til Plan, miljø og teknikk -  beredskapsplan 


Roller, ansvar og fullmakter for beredskapsgruppen 


 


1 INNLEDNING 


Hensikten med å etablere en beredskapsgruppe er å få en effektiv ledelse og koordinering av 
virksomhetens oppgaver og ressurser under en uønsket hendelse, av personer med opplæring og 
kompetanse. Beredskapsgruppen består av følgende medlemmer: 


 Direktør Torunn Årset 
 Enhetsleder Anne-Lise Stokmo  
 Enhetsleder Frank Syversen  
 Enhetsleder Vibeke Rosenlund  
 Enhetsleder Anja Fagereng Elind 
 Loggførere/beredskapssekretærer (Kommunalområdets beredskkapskontakter)  
 Relevante fagområder/ressurser suppleres ved behov 


2 Fullmakter 


Økonomisk fullmakt for virksomheten følger rangeringen i beredskapsgruppen under punkt 1, slik at 
det alltid er en person i kriselokalet som disponerer fullmakten og kan forplikte virksomheten.  


Operative fullmakter er gitt gjennom de forhåndsgodkjente tiltakskortene. Tiltakene kan iverksettes 
av den ansvarlige uten videre godkjenning. 


Forutsetningen for å disponere fullmaktene er at virksomheten har satt ned beredskapsgruppen. 


3 Forholdet mellom linjeledelse og kriseledelse 


Utgangspunktet er at de fleste hendelser løses innenfor det ordinære ledelsessystemet (i linjen). Selv 
når beredskapsgruppen er etablert, er det et mål at håndteringen raskest mulig tilbakeføres til den 
ordinære linjeledelsen. 
Når beredskapsgruppen er satt overtar gruppen for den ordinære linjeledelsen i virksomheten. 
Beredskapsgruppen rapporterer til enheten enten i linjen som normalt eller til enhetens 
beredskapsgruppeledelse hvis den er etablert. 


4 Beredskapsgruppen 


Skal en få til en velfungerende beredskapsgruppe må alle være trygge i rollene sine og vite hvordan 
de skal samarbeide. Dette kan en oppnå ved å bygge opp kompetanse innen fagfeltet, avholde 
øvelser og ved å være bevisste på hvordan man håndterer reelle hendelser. 


4.1 DKommunedirektør PMT 


Skal kommunedirektøren få tid til å konsentrere seg om de viktige beslutningene, må han/hun 
frigjøre seg fra detaljer ved å gi arbeidsoppgavene til beredskapsgruppen. De forhåndsgodkjente 
tiltakskortene spiller her en viktig rolle. Uansett ligger ansvaret hos virksomhetsleder. 


 







 


4.2 Loggfører 
Loggfører har ansvar for loggføringen og samband inn og ut av beredskapsgruppen. 


4.3 Rådgivere 


Beredskapsgruppen kan knytte til seg rådgivere etter behov, både fra kommunen og eksterne 
aktører. 


5 Oppgaver 


Beredskapsgruppens oppgaver er å varsle, vurdere, iverksette, kontrollere og normalisere. 


 Varsle beredskapsgruppen, enheten og de berørte i hendelsen. 
 Vurdere situasjonen for å finne ut hva som kreves av virksomheten. 
 Iverksette nødvendige tiltak. 
 Kontrollere de iverksatte tiltakene. 
 Normalisere situasjonen og gå tilbake til normal linjeledelse. 


Spesielle moment som beredskapsgruppen må være oppmerksom på. 


 Informasjon til media og om det bør avklares høyere opp i organisasjonen. 
 Informasjonsflyt og –rapportering til enheten. 
 Risikovurdering av de tiltak som ønskes iverksatt. 
 Døgndrift og avløsningsrutiner må planlegges med på et tidlig stadium.  


6 Hjelpemidler  


Tilgang til krisestøtteverktøyet DSB-CIM kan tildeles alle som er involvert i arbeidet med hendelsen. 


6.1 Planverk 


Alle i beredskapsgruppen må ha god innsikt i beredskapsplanen og tiltakskortene.  


6.2 Logg 


Loggfører sørger for dokumentasjon på og oversikt over alle tiltak, beslutninger, føringer, møter og 
annet som er knyttet til hendelsen. Loggen er en kronologisk oversikt over korrespondanse, tiltak og 
hendelser av betydning. Loggen er beredskapsgruppens primære hjelpemiddel for kontroll med 
hendelsen. Det er en fordel om loggføringen skjer i krisestøtteverktøyet DSB-CIM.  


6.3 Tavler og kart 


Tavler kan gjøre viktig informasjon lett tilgjengelig for beredskapsgruppen. 


Situasjonskart kan gi et oversiktlig bilde av hendelsen og gi et godt grunnlag for planlegging og for 
kontroll og ledelse av en pågående hendelse.  


7 Lokaler 


De avsatte lokalene for beredskapsgruppen bør være avskjermet og låsbare. 
 


 
 
 








Vedlegg D til  beredskapsplan FOR MPT  


Brodokument opp mot Movar IKS, vann og avløp 


1 Innledning 


Dette dokumentet er ment å dekke samhandlingen mellom Moss kommune og Movar IKS, vann og 
avløp, både i normal drift og under uønskede hendelser. 


2 Oppdrag 


Partene skal sammen arbeide for en best mulig beredskap og trygghet i drikkevannsforsyningen i 
kommunen. Partene skal også samarbeide sammen for best mulig transport og behandling av avløp 
tilknyttet kommunalt nett i Moss kommune og sammen bidra til minst mulig negativ påvirkning av 
ytre miljø. 


3 Gjennomførelse 


For å løse oppdraget kan partene: 
- Delta på hverandres treninger og øvelser.  
- Delta på hverandres møter og råd for relevante problemstillinger og ta opp relevante temaer 


for å sikre oppdraget på felles samordningsmøter. 
- Samarbeide under uønskede hendelser. 
- Evaluere samarbeidet  og erfaringer etter treninger, øvelser og uønskede hendelser. 


4 Administrasjon og økonomi 


Dette er avklart i kommunens selskapsavtale med Movar IKS . 


5 Ledelse og kommunikasjon 


 Moss kommunes kontaktperson i normal drift (utenom hendelser) er: 
- Beredskapskoordinator Henning Kubberød 
- Telefon 47489349 
- Mail Henning.Kubberod@moss.kommune.no 


 Moss kommunes kontaktmuligheter under uønskede hendelser: 
- Kontaktperson som i normal drift 
- Lokaler for kriseledelsen som nevnt i kommunens overordnede beredskapsplan 
- Mail Beredskap@Moss.kommune.no 
- Telefon krisestab 47489349  


 Movar IKS, vann og avløp kontaktmuligheter i normal drift (utenom hendelser) er: 
- Sektorsjef Kaj-Werner Grimen 
- Telefon: 416 91 565 
- E-post: kaj-werner.grimen@movar.no  


 Movar IKS, vann og avløp kontaktmuligheter under uønskede hendelser:) 
- Vakttelefon: 970 67 578 


 







 


- Kontaktpersoner, telefoner, lokaler og ressurser i MOVAR IKS, Vann og avløp er lagt inn i 
ressursbanken i kommunens krisestøtteverktøy DSB-CIM og vil oppdateres årlig.                                                            







 

Anbefaling 4: Kommunen skal følge opp kommunens øvingsstrategi med
gjennomføring av årlige øvelser og involvere både enhets-, virksomhets- og
avdelingsnivå.

Dette er foreløpig besvarelse fra administrasjonen:

Det fremkommer av administrasjonen redegjørelse av 04.03.2022 at det er gjennomført
en større table top øvelse for kommunens kriseledelse og krisestab i 2021. I løpet av
2022 planlegges øvelser for kommunalområdene med utgangspunkt i det planverket
som nå foreligger for disse. Av redegjørelse oversendt revisjonen 11.03.2022
fremkommer det at kommunedirektørens ledergruppe har bestemt at
beredskapsgruppene i kommunalområdene skal involveres i øvelser som planlegges
høsten 2022.  

 

Mine oppfølgingsspørsmål er:

1. Kommer ansatte i enhetene, virksomhetene og avdelingene i kommunalrådene til å
delta på øvelsene? Eller er det kun de som har en rolle i beredskapsarbeidet som deltar
(altså de som sitter i kommunalområdenes beredskapsgrupper).

a. Valg av scenario og omfang av øvelsen er foreløpig ikke definert. Hensikten med
den planlagte øvelsen er at de som har en rolle i henhold til planverket skal bli
øvet.

 

 

Anbefaling 5: Kommunen skal følge opp kommunens opplærings- og
kompetanseplan slik at alle som er tiltenkt en rolle i kommunens
krisehåndterings sikres kravet til minimumskompetanse.

 

 

Mine oppfølgingsspørsmål er:

1. Her har jeg fått en oversikt over hvilken opplæring kommunens kriseledelse og
krisestab har fått , men hva med opplæring til de som sitter i kommunalområdenes
beredskapsgrupper – kunne jeg fått en oversikt over hvordan opplæring de
eventuelt har fått? Av kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet fremkommer det
blant annet at: «Kommunalområdet skal ha et system for opplæring som sikrer at alle
som er tiltenkt en rolle i virksomhetens krisehåndtering har tilstrekkelig kvalifikasjoner».

 
a. Følgende sentralisert opplæring er planlagt for inneværende år:

 
Hvem Hva
Kriseledelse Evaluering av øvelsen i desember
Beredskapskontakter/utvalg Beredskapsfaser og proaktiv stabsmetodikk
Kriseledelse Beredskapsfaser og proaktiv stabsmetodikk
Beredskapskontakter/utvalg Loggføring i CIM
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Kriseledelse og stab Arbeidsmetodikk
Beredskapskontakter/utvalg Øvelse i loggføring
Alle interne
Beredskapsressurser

MIB foredrag enhetlig ledelse og
styringssystem

Kriseledelse og krisestab
Diskusjonsøvelse med fokus på
arbeidsmetodikk

Beredskapskontakter/utvalg Tiltakskort i CIM
Alle kommunalområder Diskusjonsøvelser
Beredskapskontakter/utvalg Erfaringsutveksling
Kriseledelse og krisestab Tabletop øvelse i egen regi
Beredskapskontakter/utvalg CIM - status og utfordringer

Anbefaling 7: Kommunen skal evaluere krisehåndteringen og oppdatere eget
planverk i henhold til evalueringens funn.

Dette er foreløpig besvarelse fra administrasjonen:

«Moss kommune har utarbeidet et konkurransegrunnlag med mål om å inngå en
kontrakt med en leverandør om en evaluering av Moss kommunes håndtering av Covid-
19. Mulig leverandører er forespurt med mål om kontraktsinngåelse i uke 15. Oppstart
av evalueringsarbeidet skal skje i 2. kvartal 2022 og ferdigstillelse av evalueringsrapport
juni 2022.»

1. Har dere kommet noe lengere i denne prosessen?
a. Kommunen har inngått kontrakt med ekstern leverandør for evaluering av

kommunens håndtering av Covid.19. Oppstartsmøte ble avholdt 29.04.2022. Det
sendes ut en spørreundersøkelse til alle ansatte denne uken (uke 19) og det vil
bli gjennomført intervjuer i ukene 21-22. Evalueringsrapporten vil ferdigstilles i
slutten av august, og kan tidligst komme til behandling i kommunestyret 20.
september 2022.

Med vennlig hilsen

Are Hammervold Solvang
Direktør organisasjon

+47 908 22 233
Are.Hammervold.Solvang@moss.kommune.no

Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss
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Fra: Are Hammervold Solvang
Til: Eriksen Bjørnar Bakker
Kopi: Hans Reidar Ness; Henning Kubberød
Emne: SV: Oversendelse av oppfølgingsrapport «Samfunnssikkerhet og beredskap» til kommunedirektøren for

uttalelse
Dato: tirsdag 24. mai 2022 15:34:39
Vedlegg: image002.png

image003.png

Hei.

Kommunedirektøren har ikke kommentar til oppfølgingsrapporten «Samfunnssikkerhet og
beredskap», da forvaltningsrevisjonen har fått svar fra kommunen på spørsmål den 9. og 10. mai
og oppsummert disse i vurderinger og konklusjonen.

Med vennlig hilsen

Are Hammervold Solvang
Direktør organisasjon

+47 908 22 233
Are.Hammervold.Solvang@moss.kommune.no

Rådhuset, Kirkegata 15, 
Postboks 175, 1501 Moss

Organisasjonsnr. 920817521

5.3 Kommunedirektørens uttalelse
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Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 13.06.2022 22/32 

 

Prosjektplan "Tjenestenivå for beboere i sykehjem og omsorgsboliger", Moss 
kommune 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
1. Prosjektplan «Tjenestenivå for beboere i sykehjem og omsorgsboliger» godkjennes 

 
Fredrikstad, 30.05.2022 
 
 

Vedlegg 
 Prosjektplan «Tjenestenivå for beboere i sykehjem og omsorgsboliger», 30.05.2022 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kommunestyre sak 128/21, den 14.12.2021 (Forvaltningsrevisjonsplan 2022-2024) 

Saksopplysninger 
Det framgår av forvaltningsrevisjonsplanen hva som er bakgrunnen for dette prosjektet. 
Revisjonen har gjengitt de viktigste poengene i sin prosjektplan (jf. pkt. 1«Bakgrunnen for 
prosjektet»).   
Revisjonen har hatt et oppstartsmøte med administrasjonen og på bakgrunn av informasjon 
gitt i møtet foreslår revisjonen at forvaltningsrevisjonen bør omfatte både sykehjem og 
omsorgsboliger. Revisjonen foreslår dermed at tittelen endres fra "Tjenestenivået for 
beboere på sykehjem" til "Tjenestenivå for beboere i sykehjem og omsorgsboliger". 
 
Revisjonen foreslår to hovedproblemstillinger: 

1. Gir Moss kommune faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sykehjem og 
omsorgsboliger? 

2. Opplever brukerne at tjenestene i sykehjem og omsorgsboliger har høy kvalitet? 
 
Revisjonen antar at det vil gå med 300 timer +/- 10 % til dette prosjektet. Rapporten vil være 
klar til behandling i november. 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at revisjonens forslag til å inkludere omsorgsboliger i prosjektet samt 
endre tittel på prosjektet er hensiktsmessig ut fra informasjonen gitt i prosjektplanen. 
Sekretariatet finner problemstillingene relevante i forhold til omtalen i 
forvaltningsrevisjonsplanen. Sekretariatet gjør oppmerksom på at revisjonen legger til grunn 
at kontrollutvalget i denne omgang er opptatt av å kontrollere tjenestekvalitet – ikke andre 
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forhold som tildeling av tjenester, medarbeidertilfredshet, effektivitet i driften og investe-
ringer i sykehjem/omsorgsboliger. (Dette vil kreve en større ressursramme enn 300 timer.)  
 
Samlet sett anser vi at metodevalget vil gi en tilfredsstillende pålitelighet (nøyaktighet) og 
gyldighet1 til å trekke konklusjoner om temaet. Ellers har vi ingen kommentarer til metode og 
gjennomføring.  
 
Vi anbefaler at prosjektplanen godkjennes.

 
1 metodene måler hva de er tiltenkt å måle 
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Tjenestenivå for beboere 
i sykehjem og omsorgs-
boliger 

  

 

PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 

MOSS KOMMUNE 

30.05.2022 
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1 Bakgrunn for prosjektet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene og er kontrollutvalgets ansvarsområde, jf. 

kommuneloven § 23-2 (1c). Forvaltningsrevisjon innebærer at det gjennomføres systematiske vurde-

ringer av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets 

vedtak.  

 

Pleie- og omsorgstjenesten utgjør en sentral del av kommunenes forvaltning og drift. Store personell-

messige og økonomiske ressurser settes inn, og eventuelle feil i tjenesteytingen kan få store konse-

kvenser for enkeltmenneskers liv og helse. Kvalitet i kommunenes helse- og omsorgstjeneste har derfor 

over tid vært et fokusområde for nasjonale myndigheter. 

 

Plan for forvaltningsrevisjon Moss kommune januar 2022–juli 2024 ble vedtatt av Moss kommunestyre 

14.12.2021 (sak 128/21). Kommunestyret vedtok en liste med åtte forvaltningsrevisjonsprosjekter, der 

Tjenestenivået for beboere på sykehjem har 2. prioritet. På 1. prioritet står barnevern med tverrfaglig 

fokus. Østre Viken kommunerevisjon IKS startet opp forvaltningsrevisjonsprosjekt Levekårsutfordringer 

blant barn og unge i mars 2022. Turen er dermed kommet til Tjenestenivået for beboere på sykehjem. 

 

Plan for forvaltningsrevisjon Moss kommune januar 2022–juli 2024 bygger på Risiko- og vesentlighets-

vurderinger Moss kommune 2021 (Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF, 18.11.2021). Risiko- og ve-

sentlighetsvurderingen gir (s. 3) kommunalområde Helse og mestring middels risiko (2) og høy vesent-

lighet (3). Dette gjelder også sykehjem (s. 13): "Sekretariatet vurderer middels risiko og høy vesentlighet 

på området sykehjem og tjenestenivået for beboere." Dette utdypes slik (s. 11): 

a. Kommunen står overfor omfattende utfordringer når det gjelder innbyggernes behov for helse- og 

omsorgstjenester, på grunn av aldrende befolkning, flere yngre brukere med omfattende behov, 

overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, folkehelseutfordringer og forventninger i befolk-

ningen (jf. budsjett/økonomiplan).  

b. Statistisk sentralbyrås KOSTRA-statistikk viser at en lav andel innbyggere over 80 år er beboere på 

sykehjem i Moss kommune, mens en høy andel innbyggere over 80 år bruker hjemmetjenester. 

Statistikken viser også relativt lav personellinnsats (årsverk per bruker av omsorgstjenester).  

c. Kommunen har som mål å benytte velferdsteknologi for å gi brukerne trygghet og større grad av 

selvhjulpenhet (jf. "Leve hele livet"-reform), samtidig med nærhet til pleierne. Det er behov for fag-

kompetanse.  

d. Enhet sykehjem og omsorgsboliger hadde et samlet sykefravær på 14,05 % i 2020, bl.a. på grunn 

av pandemien. Enheten klarte ikke å effektuere kutt fra økonomiplanen i forhold til bemanningspla-

ner og økt bruk av velferdsteknologi.  

e. Kontrollutvalget har påpekt utfordringer med beboeres rettsvern og kommunens personalansvar.  

f. Kommunedirektøren ønsket å prioritere sykehjem og tjenestenivå for beboerne i plan for forvalt-

ningsrevisjon.  

 

2 Premisser for prosjektarbeidet 

Østre Viken kommunerevisjon IKS gjennomfører forvaltningsrevisjon i tråd med NKRFs Standard for 

92



ØSTRE VIKEN KOMMUNEREVISJON IKS       PROSJEKTPLAN 

 

 

3 
 

 

forvaltningsrevisjon (RSK 001), som er god revisjonsskikk.1 Dette innebærer blant annet at rapporten 

skal skille klart mellom innsamlede data og revisjonens vurderinger. Det skal også være en tydelig sam-

menheng mellom problemstillinger, innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefa-

linger. 

 

Prosjektplanen er utformet på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderingen og administrasjonens 

innspill i oppstartsmøte. Kontrollutvalgets vedtak om denne prosjektplan legges til grunn for revisjonens 

videre arbeid med forvaltningsrevisjonen. Revisjonen kan gjøre mindre endringer i problemstillinger og 

avgrensninger. Større endringer avklares med sekretariatet og ved behov med kontrollutvalget. 

  

Revisjonen avholdt oppstartsmøte 12.05.2022 med administrasjonen (enhetsledere for Enhet sykehjem 

og omsorgsboliger og Enhet helsehus med virksomhetsledere) der forvaltningsrevisjonsprosjektet ble 

presentert. Administrasjonen ga opplysninger og innspill til forvaltningsrevisjonen, især:   

 Foreliggende brukerundersøkelser er foreldet (fra gamle Moss kommune), unntatt en telefonisk bru-

kerundersøkelse ved Orkenøy sykehjem 2021. Brukerundersøkelser skal gjennomføres hvert tredje 

år, neste gang trolig i 2023.  

 Moss kommune har relativt mange omsorgsboliger og er en "hjemmetjenestekommune". Omsorgs-

boligene har livsløpsstandard, og mange beboere bor der til de dør. Mange i omsorgsboliger ville 

ha vært i sykehjem i en del andre kommuner. Omsorgsboligbeboere skal ha samme tjenestetilbud 

som sykehjemsbeboere. Men kommunens sykehjem har høyere personellbruk, især flere sykeplei-

ere, enn omsorgsboligene, som har sårbar drift.  

 I forbindelse med sammenslutningen av Moss og Rygge kommuner (01.01.2020) ble alle virksom-

heter internrevidert og forbedringsarbeid igangsatt. I enhet Sykehjem og omsorgsboliger er nå "vel-

dig mye på stell i sykehjem", ifølge enhetsleder, som er mer i tvil om tjenestekvaliteten i omsorgs-

boligene, især personellinnsatsen. Moss kommune drifter sykehjem og omsorgsboliger i nært sam-

arbeid, og enhetsleder ser det som hensiktsmessig at forvaltningsrevisjonen dekker begge bofor-

mer.  

 

3 Problemstillinger og avgrensninger 

Revisjonen foreslår at forvaltningsrevisjonen bør omfatte både sykehjem og omsorgsboliger. Forvalt-

ningsrevisjonens tittel foreslås dermed endret fra "Tjenestenivået for beboere på sykehjem" til "Tjenes-

tenivå for beboere i sykehjem og omsorgsboliger".  

 

Revisjonen foreslår to problemstillinger:  

1. Gir Moss kommune faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sykehjem og omsorgsboliger? 

2. Opplever brukerne at tjenestene i sykehjem og omsorgsboliger har høy kvalitet? 

 

I forhold til kontrollutvalgets bestilling blir dette en noe bredere forvaltningsrevisjon. Problemstilling 1 

begrenses til en systemgjennomgang, der vi vil se om kommunen har et skriftlig system og rutiner i 

praksis som ivaretar kvalitetsforskriften (se nedenfor).   

 

Problemstilling 2 vil hovedsakelig besvares gjennom en spørreundersøkelse til pårørende til beboere i 

sykehjem og omsorgsboliger, samt analyse av kommunens brukerundersøkelse (Orkenøy sykhjem 

2021). 

                                                      

 
1 Norges Kommunerevisorforbund byttet 01.01.2022 navn til "NKRF – kontroll og revisjon av kommunene" med 

NKRF som kortnavn. 
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Revidert periode er 2020–2022. 

 

Revisjonen legger til grunn at kontrollutvalget i denne omgang er opptatt av å kontrollere tjenestekvalitet 

– ikke andre forhold som tildeling av tjenester, medarbeidertilfredshet, effektivitet i driften og investe-

ringer i sykehjem/omsorgsboliger. (Dette vil kreve en større ressursramme enn 300 timer.)  

 

4 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier, også kalt «foretrukket praksis», er en samlebetegnelse for de krav eller forventninger 

som brukes som grunnlag for å vurdere kommunens virksomhet. Revisjonskriterier fastsettes normalt 

med basis i autoritative kilder. Også kommunens egne retningslinjer kan utgjøre revisjonskriterier. Re-

visjonskriteriene er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Fakta vurderes opp mot 

revisjonskriteriene, og disse vurderingene danner grunnlaget for konklusjoner som trekkes.  

 

Denne forvaltningsrevisjon legger til grunn Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- 

og omsorgstjenesteloven, 2011) med tilhørende forskrifter. Relevant for våre problemstillinger er Kvali-

tetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene (2003), der det heter følgende i § 3 Oppgaver og innhold i 

tjenestene:  

 "Kommunen skal etablere et system av prosedyrer som søker å sikre at: 

- tjenesteapparatet og tjenesteyterne kontinuerlig tilstreber at den enkelte bruker får de tjenester 

vedkommende har behov for til rett tid, og i henhold til individuell plan når slik finnes 

- det gis et helhetlig, samordnet og fleksibelt tjenestetilbud som ivaretar kontinuitet i tjenesten 

- brukere av pleie- og omsorgstjenester, og eventuelt pårørende/verge/hjelpeverge, medvirker ved 

utforming eller endring av tjenestetilbudet. Den enkelte bruker gis medbestemmelse i forbindelse 

med den daglige utførelse av tjenestene. 

 For å løse de oppgaver som er nevnt foran skal kommunen utarbeide skriftlig nedfelte prosedyrer 

som søker å sikre at brukere av pleie- og omsorgstjenester får tilfredsstilt grunnleggende behov. 

Med det menes bl.a.: 

- oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet 

- selvstendighet og styring av eget liv 

- fysiologiske behov som tilstrekkelig næring (mat og drikke), variert og helsefremmende kosthold 

og rimelig valgfrihet i forhold til mat 

- sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt, fellesskap og aktivitet 

- følge en normal livs- og døgnrytme, og unngå uønsket og unødig sengeopphold 

- mulighet for ro og skjermet privatliv 

- få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner (toalett) 

- mulighet til selv å ivareta egenomsorg 

- en verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser 

- nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den 

enkeltes tilstand 

- nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene 

- tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre som selv har vanskelig for å formulere sine 

behov 

- tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise 

- tilpasset hjelp ved av- og påkledning 

- tilbud om eget rom ved langtidsopphold 

- tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter." 
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Også Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten (2016), Forskrift om en 

verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien, 2010) og Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter 

og helsepersonell som yter helsehjelp (2008), samt Moss kommunes retningslinjer for sykehjem/om-

sorgsboliger, kan være aktuelle kilder til revisjonskriterier. 

 

5 Metodisk tilnærming og gjennomføring 

Databehov og hvordan forvaltningsrevisjonen tenkes gjennomført (metode), fremgår av følgende ana-

lyseskjema: 

 
Problemstillinger 

 

Revisjonskriterier 

(kilder) 

Databehov Metode  

(innhenting, analyse) 

Problemstilling 1:  

Gir Moss kommune fag-

lig forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester i syke-

hjem og omsorgsboliger? 

 

Helse- og omsorgstje-

nesteloven. 

Kvalitetsforskrift for 

pleie- og omsorgstje-

nestene. 

Andre forskrifter. 

Moss kommunes ret-

ningslinjer for syke-

hjem og omsorgsboli-

ger. 

Data om driften ved 

Moss kommunes syke-

hjem og omsorgsboli-

ger. 

 

Dokumentanalyse av 

kommunens dokumenter 

og nasjonal statistikk 

(Nasjonale kvalitetsindi-

katorer for kommunale 

helse- og omsorgstjenes-

ter, KOSTRA-statistikk). 

 

Intervju med ansatte. 

Problemstilling 2:  

Opplever brukerne at tje-

nestene i sykehjem og 

omsorgsboliger har høy 

kvalitet? 

Opplevd kvalitet skal 

beskrives. Vi vil legge 

kvalitetsforskriften til 

grunn, herunder om 

beboere/pårørende 

opplever at grunnleg-

gende behov ivaretas. 

Data om brukertilfreds-

het. 

Dokumentanalyse av 

kommunens rapport fra 

brukerundersøkelse ved 

Orkenøy sykehjem 2021. 

Intervju med ansatte. 

Spørreundersøkelse til 

pårørende.  

 

6 Prosjektorganisering, ressursbehov og 

fremdriftsplan 

Prosjektdeltakere: Casper Støten, oppdragsansvarlig forvalt-

ningsrevisor 

Didrik Hjort, utførende forvaltningsrevisor 

Prosjektperiode: Juni–november 2022 

Antall timer: 300 +/- 10 % timer 

Vedtaksorgan: Kontrollutvalget (KU) i Moss kommune 

Fremdrift  Ferdig  

Prosjektplan godkjennes i KU: 13.06.2022 

Rapport sendes til kommunedirektøren: 01.11.2022 

Rapport sendes til kontrollutvalgssekretariatet: 14.11.2022 

Rapport behandles i KU: 28.11.2022 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/95 
Dokumentnr.: 25 
Løpenr.: 187848/2022 
Klassering: 3002-187 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 13.06.2022 22/33 

 

Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap - forsikringsskade 
Torderødalleen 16-22 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport Avslutning av byggeregnskap 
«Forsikringsskade Torderødallèen 16-22», og rapporten tas til orientering. 
 

2. Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap «Forsikringsskade Torderødallèen 16-
22», og MKEiendom sitt vedtak i sak 013/22 oversendes kommunestyret for videre 
behandling.  

 
Fredrikstad, 31.05.2022 

 

Vedlegg 
 Revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap- Forsikringsskade «Forsikringsskade 

Torderødallèen 16-22», Moss Kommunale Eiendomsselskap KF, datert 30.05 2022 
 Styresak nr. 013/22– Regnskapsavslutning – «Forsikringsskade Torderødallèen 16-22» 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Reglement for kontrollutvalget i Moss, vedtatt 11.12 2019 
 

Saksopplysninger 
I henhold til reglement for kontrollutvalget skal kontrollutvalget avgi innstilling til 
kommunestyret om godkjenning for hvert av kommunens avsluttede investeringsprosjekt 
som har en totalkostnad på over 5 millioner kroner.  
 
Byggeprosjektet «Forsikringsskade Torderødallèen 16-22»er et prosjekt som ble startet opp 
i 2019 med en vedtatt bevilgning på kr. 7 900 000,-. Regnskapsførte utgifter er på kr. 8 647 
983, og prosjektet avsluttes med et merforbruk i forhold til vedtatt bevilgning med kr. 
747 983.-. Prosjektet finansieres med kr. 7 908 924.- i refusjon fra forsikringsselskapet og kr. 
739 059.- er finansiert med lån/ledige midler i investeringsregnskapet. 
 
Revisjonen vurderer at innkjøpsprosessen for totalentreprise er i all hovedsak 
tilfredsstillende håndtert og dokumentert ifølge forskrift om offentlige anskaffelser.  
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Bilagskontrollene har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og regnskapsførte utgifter er 
dokumentert tilfredsstillende.  
Utbetalingene vedrørende totalentreprise viser et avvik i forhold til opprinnelig kontrakt. 
Dette skyldes tilleggs- og endringsarbeider og er forklart av prosjektleder i foretaket.  
Byggeregnskapet anses å være avlagt 10 måneder etter at arbeidet er ferdigstilt, altså 
senere enn hva de interne rutinene tilsier. Foretaket har gitt en forklaring til dette avviket. 
 
Sekretariatet viser til vedlagte revisjonsrapport med vedlegg for ytterligere detaljer. 
 

Vurdering 
 

Med bakgrunn i revisjonsrapportens vurderinger og konklusjon anbefaler sekretariatet 
følgende: 
Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport: Avslutning av byggeregnskap 
«Forsikringsskade Torderødallèen 16-22», og tar revisjonsrapporten til orientering. 
Videre anbefaler sekretariatet at Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap 
«Forsikringsskade Torderødallèen 16-22», og MKEiendom styresak 013/22 oversendes 
kommunestyret. Kontrollutvalget viser til styrets vedtak i sak 004/22. 
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Org.nr. 987 952 423 

Rolvsøy 
30.5.2022 

    

Revisjonsrapport 
 

Avslutning av byggeregnskap 
Forsikringsskade Torderødalleen 16-22  

 
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 
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1. INNLEDNING 

Delegeringsreglement for kontrollutvalget i Moss er vedtatt av kommunestyret 11.12.2019. 

Under ansvarsområder/oppgaver fremkommer det at: 

” Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret for hvert av kommunens avsluttede 

investeringsprosjekt som har en totalkostnad på over 5 millioner kroner.” 

 

I Moss kommune er det Moss Kommunale Eiendomsselskap KF (heretter forkortet 

MKEiendom) som står ansvarlig for de fleste av Moss kommunes investeringsprosjekter etter 

vedtak og bevilgning i kommunestyret. I ansvaret for investeringsprosjektene inngår også 

ansvar for regnskapsføring og videre rapportering av investeringsregnskapene. 

 

MKEiendom har avsluttet byggeregnskapet for Forsikringsskade Torderødalleen 16-22. 

 

2. FORMÅL OG AVGRENSNING 

 

Formålet med gjennomgangen er å bekrefte riktigheten av regnskapene. Kontrollen av 

investeringsprosjektet omfatter kun bekreftelse av regnskapet, og ikke gjennomgang og 

vurdering av rutinene for gjennomføring av investeringsregnskaper generelt. 

 

3. ORGANISERING OG METODEVALG  

 

Kontrollen er gjennomført av revisor Olga Bronzova i mai 2022 og er foretatt i samsvar med 

metodikk for god kommunal revisjonsskikk. Det er benyttet alminnelig revisjonsmetodikk i 

arbeidet der kriteriene fremkommer av eget revisjonsprogram for investeringsregnskap.  

 

4. GJENNOMFØRING 

Vedtak, bevilgning, regnskap og finansiering 

Vi har mottatt «Saksutredning – Regnskapsavslutning Forsikringsskade Torderødalleen 16-

22», datert 4.5.2022, som er godkjent av daglig leder. Dette dokumentet er benyttet som 

utgangspunkt for revisjonen. Anmodning om revisjon er datert 4.5.2022. Byggeregnskapet ble 

styrebehandlet 30.5.2022. Styregodkjent byggeregnskap, utvalgssak 013/22 følger som 

vedlegg. Vedtak er i samsvar med daglig leders vedtak. 

 

Tabellen nedenfor er en sammenstilling over bevilgninger, finansiering og regnskap samt 

administrasjonens forslag til vedtak. 

 

100



 

 

  

4 

 

Prosjekt Bevilget Beskrivelse Beløp Beløp

Objekt 6619 

Torderødalleen 16-22, 

Forsikringsskade

KS, Vedtak 001/19 Finansieres via forsikringsoppgjør 7 900 000

Økte rammer KS,Vedtak 137/20 2.Tertialrapport MKE KF, justering av budsjett. 

Overføringer fra drift kr 1 200 063 i forbindelse 

med oppgraderinger på Torderødalleen 16-22 og 

Parkteatret samt kjøp av biler. Beløpet til 

Torderødalleen er ikke spesifisert.

Investeringene finansieres med refusjon fra forsikringsselskapet og lån/midler i foretakets investeringsregnskapet.

Regnskapsførte utgifter 8 647 983

Forslag til vedtak - finansiering

Refusjon fra forsikringsselskapet 7 908 924

lån/frie investeringsmidler 739 059

Sum finansiering 8 647 983

 

Torderødalléen 16-22 er en 4-mannsbolig med kommunale leiligheter som brant 30. januar 

2018 og skulle gjenoppbygges etter totalskade. Tekniske vurderinger av bygget etter brannen 

resulterte i at hele 4-mannsboligen skulle rives og gjenoppbygges i sin helhet. I perioden før 

rivning ble bygget midlertidig sikret og saneringsrapporter m.m. gjennomført.  

Prosjektet er en forsikringssak som finansieres med kr 7 908 924 i refusjon fra 

forsikringsselskapet. I tillegg ble det bestemt at enkelte tilpasninger skulle utbedres innenfor 

prosjektet av foretaket. Det ble vedtatt finansiert ved overføring fra drift. Disse overføringene 

ble imidlertid strøket i årsregnskapene for 2020 og 2021 og er dermed finansiert med ledige 

midler i investeringsregnskapet. 

 

MKEiendom har deltatt i hele prosessen, dette for å ivareta viktige bygningsmessige 

elementer ved oppføring av kommunale boliger med tanke på bruk og slitasje på boligene. 

Boligene har fått noe tilrettelegging for leietakere og kommende behov. 

 

Innkjøpsprosessen 

Dette er en forsikringssak, derfor har forsikringsselskapet stått for de fleste av anskaffelsene 

som gjelder konsulenttjenester for både prosjektering og byggeledelse. MKEiendom KF har 

gjennomført anskaffelsesprosessen  av totalentreprenør for oppbyggingen av boligene. 

 

Det ble gjennomført en anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise. Konkurransen 

ble utlyst på Doffin for bygge- og anleggsarbeid. Leverandøren ble valgt etter laveste pris, 

etter krav fra forsikringsselskapet. Det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll og kontrakt. Attest 

for skatt og merverdiavgift er innhentet.  

 

Etisk handel 

Moss kommune har etablert etisk regelverk og vedtatte policyer for eksterne anskaffelser som 

gjelder fra 2020. Før 2020 har MKEiendom hatt rutiner for å innhente egenerklæringer fra 

valgt leverandør, som omhandler etisk handel.   

Det foreligger signert dokumentasjon/egenerklæring fra leverandøren.   
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Regnskap 

Revisjonen har sammenlignet rapporterte regnskapstall (byggeregnskapet i saksutredningen) 

mot økonomisystemet og det er ikke funnet avvik. 

  

Vi har tatt ut rapport fra økonomisystemet som viser utbetalingene til den valgte leverandøren 

på prosjektet. Hensikten med dette var å kontrollere om lov om offentlige anskaffelser er fulgt 

samt å kontrollere utbetalingene i forhold til inngått kontrakt som er foretatt av MKE KF. Det 

er kun kontrollert utbetalinger til leverandøren (totalentreprise) hvor det er inngått kontrakt. 

Dette viser at utbetalingene til bygge- og anleggsarbeid (totalentreprise) er ca. 9 % høyere enn 

opprinnelig kontraktssum. Merforbruket skyldes tilleggsarbeid, ifølge prosjektansvarlig. Disse 

er godkjent og fulgt opp av foretaket. 

 

Bilagshåndtering 

Revisjonen har foretatt stikkprøvekontroll av bokførte bilag for å verifisere at utgifter tilhører 

prosjektet, og at de er dokumentert i henhold til kravene i bokføringsloven. Våre funn viser at 

behandlingen av bilag og dokumentasjon er håndtert tilfredsstillende.  
 

Renter 

Investeringsprosjektet er ikke belastet med byggelånsrenter. 

 

Avslutning 

I følge foretakets rutiner skal regnskapsavslutning av byggeregnskapet foretas innen ni 

måneder etter at arbeidet er ferdigstilt. Byggeregnskapet er avlagt etter ca 10 mnd etter 

overlevering. Ferdigattest er datert 28.6.2021. 

 

5. VURDERING 

 

Revisjonen har mottatt dokumentasjon for anskaffelse av totalentreprise. Innkjøpsprosessen 

for totalentreprise er i all hovedsak  tilfredsstillende håndtert og dokumentert ifølge forskrift 

om offentlige anskaffelser.  

Bilagskontrollene har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler og regnskapsførte utgifter er 

dokumentert tilfredsstillende.  

Utbetalingene vedrørende totalentreprise viser et avvik i forhold til opprinnelig kontrakt. 

Dette skyldes tilleggs- og endringsarbeider og er forklart av prosjektleder i foretaket.  

Byggeregnskapet anses å være avlagt 10 måneder etter at arbeidet er ferdigstilt, altså senere 

enn hva de interne rutinene tilsier. Foretaket har gitt en forklaring til dette avviket. 

 

 

 

Rolvsøy, 30.5.2022 

 

 

Jolanta Betker (sign.)                Olga Bronzova (sign.) 

Oppdragsansvarlig revisor                  revisor 
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Arkiv: FE-217, FA-G59 

Arkivsak: 22/155 - 1 

Saksbehandler: 
Kamilla  
Johannessen 

  Dato: 04.05.2022 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

013/22 Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 30.05.2022 

 
 

Regnskapsavslutning "Forsikringsskade Torderødalléen 16-22" 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF- 013/22: 
Styrets innstilling til Kommunestyret: 
Objekt 6619, «Forsikringsskade Torderødalléen 16-22» avsluttes med en samlet utgift på 
kr 8 647 983.  
 
Prosjektet finansieres med kr 7 908 924 i refusjon fra forsikringsselskapet. Kr 739 059 er 
finansierert med lån/ledige midler i investeringsregnskapet.  

 
Daglig leders forslag til vedtak: 
Objekt 6619, «Forsikringsskade Torderødalléen 16-22» avsluttes med en samlet utgift på 
kr 8 647 983.  
 
Prosjektet finansieres med kr 7 908 924 i refusjon fra forsikringsselskapet. Kr 739 059 er 
finansierert med lån/ledige midler i investeringsregnskapet.  

 
 
Bakgrunn for saken:  
Torderødalléen 16-22, en 4-mannsbolig med kommunale leilighter brant 30. januar 2018, 
hvorpå 2 av leilighetene ble totalskadet. Tekniske vurderinger av bygget etter brannen 
resulterte i at hele 4-mannsboligen skulle rives og gjennoppbygges i sin helhet. I perioden 
før riving ble bygget midlertidig sikret og saneringsrapporter m.m. gjennomført. Rivingen 
ble gjennomført høsten 2018. 
 
Redegjørelse for saken:  
 
Det samlede regnskapet i perioden 2018-2021: 
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I løpet av prosjektet ble det bestemt at enkelt tilpasninger skulle utbedres innenfor 
prosjektet. Disse ble vedtatt finansiert av overføring fra drift med samlet kr 739 059. Disse 
overføringene ble imidlertid strøket i årsregnskapene for 2020 og 2021 og er dermed 
finansiert med ledige midler i investeringsregnskapet.  
 
Intern og ekstern medvirkning: 
MKEiendom v/drift har deltatt i hele prosessen, dette for å ivareta viktige bygningsmessige 
elementer ved oppføring av kommunale boliger med tanke på bruk og slitasje på boligene. 
Boligene har fått noe tilrettelegging for leietakere og kommende behov - som f.eks. at man 
enkelt kan ettermontere automatisk døråpner.   
 
Forsikringsselskapet med deres aktører har vært sterkt involvert i hele prosessen og 
medvirkning, dette for å ivareta forsikringsselskapets interesser. 
 
Vurderinger:  
Torderødalléen 16-22 skulle gjenoppbygges etter totalskade i brann. Det var tidlig dialog 
for å få  
på plass ekstra soverom og boder i tilknytning til leilighetene. Alle de 4 leilighetene har fått 
2 soverom og en utvendig låsbar bod, dette var det ikke i det opprinnelige bygget. 
 
Da dette er en forsikringssak, så har ikke prosjektet blitt gjennomført etter de samme 
prosedyrene som ved kommunale investeringsprosjekter. Det er forsikringsselskapet som 
ved sin samarbeidspartner som har stått for de fleste av anskaffelsene – dette gjelder da 
diverse konsulenter. Anskaffelse av totalentreprenør for oppbyggingen av boligene ble 
gjennomført av MKEiendom og iht. LOA/FOA.  
 
Det har i prosjektet ikke vært krav om bærekraftsmål, miljømålsettinger, klimabudsjett e.l. 
pga. at dette er en gjenoppbygning/forsikringssak. Bygget er kun satt opp iht. gjeldende 
forskrifter.  
Økonomiske konsekvenser for årsbudsjett og handlingsplan: 
Prosessen hvor MKEiendom mottok og betalte fakturaer fra alle leverandører i forkant, for 
deretter å sende over anmodning for utbetaling til forsikringsselskapet, medførte at 
MKEiendom hadde høye kostnader/utbetalinger før forsikringsselskapet refunderte 
utgiftene 
 
Ut over dette var det ingen spesielle konsekvenser. 

104



 
Oppsummering/konklusjon:  
Torderødallén 16-22 fremstår som ny og oppgradert 4-mannsbolig, som tilfredsstiller 
dagens byggtekniske krav. I tillegg er ekstra oppgraderinger innvendig med på å forlenge 
levetiden/driftstiden på boligene gjennomført, da det er tatt hensyn til typisk slitasje i 
kommunale boliger.   
 
Torderødalléen 16-22 fremstår som flotte kommunale leiligheter i et rolig boligstrøk. 
 
 
 

 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 30.05.2022: 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtak. 
 
Styret for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF- 013/22: 
Styrets innstilling til Kommunestyret: 
Objekt 6619, «Forsikringsskade Torderødalléen 16-22» avsluttes med en samlet utgift på 
kr 8 647 983.  
 
Prosjektet finansieres med kr 7 908 924 i refusjon fra forsikringsselskapet. Kr 739 059 er 
finansierert med lån/ledige midler i investeringsregnskapet.  

 
 
 
Bengt Olimb 
Moss, 04.05.2022 

 
 
Vedlegg i saken: 
25.05.2022 Rapport til styre (1) 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/94 
Dokumentnr.: 14 
Løpenr.: 178370/2022 
Klassering: 3002-186 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 13.06.2022 22/34 

 

Oppsummering av regnskapsrevisjon 2021 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Revisors oppsummering av utført regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, tas til 

orientering 
 
Fredrikstad, 19.05.2022 
 
 

Vedlegg 
Oppsummering av regnskapsrevisjon for Moss kommune 2021, datert 16.05 2022 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
KU - sak 21/41 den 20.09 2021, ”Overordnet revisjonstrategi for 2021 - Regnskapsrevisjon”  

Saksopplysninger 
Vi viser til kommunelovens § 24-7 om revisors plikt til å rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Vi viser også til forskrift om kontrollutvalg og revisjon, 
§ 3 og § 4 om kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon og for forvaltningsrevisjon. 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om regnskaps- og forvaltningsrevisjonen 
og påse at dette foregår etter gjeldende revisjonsstrategier, og bestemmelser i lov og 
forskrift. 
 
Revisjonen har utarbeidet et notat kalt oppsummering av regnskapsrevisjon 2021.  Formålet 
med dette notatet er å gi kontrollutvalget en samlet oppsummering av utførte 
revisjonshandlinger, og resultater av disse kontrollene for revisjonsåret 2021.  
Tidligere (i 2021) har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonstrategi for kontrollutvalget 
for å vise hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Moss kommune. Det 
vises til sak 21/41 i kontrollutvalget den 20.09 2021.  Det ble i den redegjort for inndeling, 
revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og vesentlighetsvurdering samt spesifikke 
fokusområder. 
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Vurdering 
Sekretariatets gjennomgang av oppsummeringsnotat viser at revisjonen fokusområder som 
ble omtalt i saken om revisjonsstrategien for 2021 er fulgt opp gjennom årsoppgjøret og ved 
interimsrevisjon, og er omtalt i oppsummeringsnotatet.  
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget om å ta revisjonens oppsummering av utført 
regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2021, til orientering. 
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Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

OPPSUMMERING REGNSKAPSREVISJON 

 

/3 

1 Formål 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, jf. 

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §§ 24-2, 24-9 og 23-2 samt Forskrift 

om kontrollutvalg og revisjon § 3. Formålet med denne rapporten er å gi en samlet 

oppsummering av revisjonshandlinger og funn i revisjonsåret 2021 for Moss kommune. 

 

Tidligere har revisjonen lagt frem en overordnet revisjonsstrategi for kontrollutvalget for å vise 

hvordan revisjonen har vurdert revisjonsoppgavene knyttet til Moss kommune og hvordan 

ressursene er fordelt. Det vises til sak 21/41 i kontrollutvalget den 20.9.2021, hvor det ble 

redegjort for inndeling, revisjonsteknisk tilnærming, risikovurdering og vesentlighetsvurdering 

for regnskapsrevisjon på oppdraget. 

 

Regnskapet er av revisjonen inndelt i områder. Dette er gjort for å systematisere arbeidet og 

kunne foreta en konkret risikovurdering og velge hensiktsmessige revisjonshandlinger for å 

redusere risiko for vesentlige feil i regnskapet. I det følgende vil vi gi en kort oppsummering av 

de viktigste funnene i løpende revisjon av regnskapet samt årsoppgjørsrevisjon. 

 

2 Regnskapsavleggelse 

Moss kommunes regnskap ble avlagt den 19.2.2022 av kommunedirektør og økonomisjef. 

Konsolidert regnskap ble avlagt 24.2.2022.  

 

Kommunedirektørens årsberetning er fremlagt i Framsikt1, og mottatt 30.3.2022. Dokumentet 

«uttalelsen fra ledelsen» er mottatt 6.4.2022. Erklæringen er gitt uten tilleggsopplysninger. 

Revisors beretning er avgitt 11.4.2022, og revisjonsbrev nummer 2/2022 er datert samme dag.  

 

Konklusjon av utført revisjonsarbeid i Moss kommune:  

Det vises til revisors beretning der det fremgår at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og 

forskrifter. Herunder at regnskapet i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av den 

finansielle stillingen til Moss kommune per 31. desember 2021, og av resultatet for 

regnskapsåret som ble avsluttet per denne dato i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

regnskapsskikk i Norge. Beretningen er avgitt med bemerkning under «Andre forhold» om at 

en andel av fondsmidler knyttet til selvkostområde vann er eldre enn 5 år. 

 

Revisjonen har hatt utstrakt kommunikasjon med kommunens organisasjon i forbindelse med 

årsoppgjør. Det har vært åpen dialog mellom revisjonen og kommunen. Revisjonen opplever 

at det er en konstruktiv og ryddig dialog med kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Et nettbasert verktøy for blant annet budsjettering og rapportering. 
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3 Oppsummering 

Nedenfor gir vi en oppsummering av revisjonshandlinger og funn som vi ønsker å kommentere 

nærmere: 

 

 Driftsmidler 

Driftsmiddel er et formuesobjekt (fysisk eller immaterielt). Varer og tjenester som, etter 

gjeldende regelverk, kan klassifiseres som investering bokføres i investeringsregnskapet og 

skal aktiveres. Det må også foretas avskrivninger for å vise verdiforringelse. 

 

Det er foretatt bilagskontroll i forbindelse med attestasjon av mva-kompensasjon. Test av 

kommunens egenkontroll er foretatt for å bl.a. påse at inngående fakturaer er gjenstand for 

arbeidsdeling og at de er kontrollert ved bruk av «Kontrollsteget2» i Visma økonomi, herunder 

om det er gjort riktige vurderinger i forhold til skillet mellom drifts- og investeringsutgifter. 

 

Videre har revisjonen kontrollert årets avskrivninger og aktiveringer sett opp mot 

investeringsregnskapet og de regler og standarder som gjelder for kommunalt regnskap. Dette 

innebærer blant annet korrekt valg av avskrivningsperioder, korrekt avskrivningsgrunnlag og 

korrekt regnskapsføring på prosjekter i investeringsregnskapet. Kommunen bruker 

anleggsmodul tilknyttet regnskapet, og denne er brukt ved kontrollene. I tillegg er det innhentet 

pliktige anskaffelsesprotokoller på et utvalg av kommunens investeringsprosjekter. 

 

Revisjonen har mottatt avsluttede investeringsprosjekter som håndteres av MKEiendom, og 

det er rapportert særskilt på dette til kontrollutvalget. Det er ikke mottatt avsluttede 

investeringsprosjekter fra kommunen, som håndterer investeringer innenfor teknisk og VAR-

området. Revisjonen har i møte med ledelsen i kommunen minnet om at reglement for 

kontrollutvalget inneholder dette punktet, og at kommunen er ansvarlig for å sende avsluttede 

investeringsprosjekter over kr 5 mill. til revisjonen for særskilt kontroll og rapportering. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens regnskapsmessige 

håndtering av driftsmidler. Det er ikke mottatt avsluttede investeringsprosjekter over kr 5 mill. 

for særskilt kontroll og rapportering til kontrollutvalget. 

 

 Finans 

Kommuner har ansvar for å ha en forsvarlig økonomiforvaltning, og har i 2021 vedtatt et 

finansreglement. Det er utført test av kommunens egenkontroll ved opptak av lån, ordningen 

med videreutlån, og rapportering om finansforvaltning til kommunestyret.  

 

Videre er finansområdet grundig gjennomgått ved kontroll av aksjer og andeler, vurderinger, 

utlån og innlån, renter og avdrag, samt bruk og avsetning til fond. Det er også foretatt kontroll 

av balansekonti. 

                                                      
2 En kontroll som utføres, etter fastsatte parameter i den elektroniske fakturaflyten, etter at en faktura er attestert og anvist og før 

utgiftsposten blir overført til selve regnskapet. Hvilke fakturaer som skal kontrolleres bestemmes av valgte styringsparameter i 

regnskapssystemet.  
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Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

finansområdet.  

 

 Innkjøp 

Kommuner kjøper varer og tjenester fra ulike leverandører. På innkjøpsområdet er det foretatt 

analytiske kontrollhandlinger samt stikkprøvekontroller3 i forbindelse med attestasjon av mva-

kompensasjon. Det er gjort test av kommunens egenkontroll for arbeidsdeling ved 

fakturahåndtering (anvisning og attestasjon), og at bilagene er kontrollert ved bruk av 

«Kontrollsteget» i Visma økonomi.  

 

Videre er det gjennomført kontroll av balansekonti, som eks. leverandørgjeld og av at 

anordningsprinsippet4 er overholdt. Det er i tillegg foretatt bilagskontroll på særskilte 

utgiftsposter som for eksempel transport og bevertning.  

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

innkjøp. 

 

 Likvid 

En kommune er likvid dersom den kan innfri betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller. 

Likviditetsstyring er viktig for kommunens daglige drift og investeringer. 

 

Det er utført test av kommunens egenkontroll ved remittering5 og avstemming av bankkonti. 

Det er i tillegg kontrollert at kommunen har avstemt kontantkasser per 31.12. Revisjonen har 

også avstemt alle bankkonti per 31.12 mot ekstern dokumentasjon som er innhentet fra bank.  

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

likvider. 

 

 Lønn 

Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter og pensjon er den største utgiftsposten i 

kommuneregnskapet.  

 

Det er utført test av kontroll på kommunens egenkontroller ved avstemming av pensjon, inn- 

og utmelding til pensjonskasser, virksomhetenes kontroll før utbetaling av lønn, og utbetaling 

av lønn. Det er også foretatt analytiske kontrollhandlinger og andre substanshandlinger. 

                                                      
3 For hver termin plukkes et utvalg fakturaer til detaljert kontroll. I hovedsak bruker revisjonen et eget analyseverktøy, IDEA, for å 

gjøre et tilfeldig utvalg blant terminens fakturaer. 

4 I kommuneloven § 14-6 fremkommer at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, 

enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes.  

5
 Remittering vil si at kommunen betaler regninger fra regnskapsprogram ved å overføre en liste med fakturaer til et venteregister i 

banken. Regnskapsprogrammet produserer en forfallsliste som overføres til nettbanken for godkjennelse. 
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Kommunens kontroll av balanseposter per 31.12 for pensjon, feriepenger, arbeidsgiveravgift 

og skattetrekk er også gjennomgått.  

 

I tillegg har revisjonen kontrollert kommunens årsoppgave for arbeidsgiveravgift samt 

totalavstemming mellom lønnssystemet og regnskapet.  

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av lønn. 

 

 Merverdiavgift 

Kommunen er omfattet av to ulike regelverk. Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og 

Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv (mva-

kompensasjonsloven). Det er utført test av kontroll av kommunens egenkontroll ved 

avstemming av mva, kontrollsteget i Visma, og bruk av sjekkliste6 ved mva-komp inkludert 

periodisering av komp ihht fakturadato.  

 

For ordinær merverdiavgift er det utført kontroll av utgående mva, og analytisk kontroll på 

innrapportert ordinær mva for hele året mot grunnlaget i regnskapet. Ved attestasjon av mva-

kompensasjon, har revisor kontrollert balanseverdier og bokføring i drifts- og 

investeringsregnskapet. Kommunens håndtering av inngåtte justeringsavtaler er også 

kontrollert. 

 

Kommunen retter løpende de feil eller mangler som revisjonen finner, og det er ikke avdekket 

vesentlige feil eller mangler på merverdiavgiftsområdet.  

 

 Områdeovergripende 

Revisjonen gjennomfører en del handlinger i løpet av året og i årsoppgjøret som omfatter 

kommunens regnskap på et overordnet nivå. Det omfatter blant annet kontroll av 

kommunedirektørens budsjettforslag, vedtatt budsjett, vedtatt økonomireglement, 

budsjettendringer, regnskapsavleggelse, økonomiske sammenhenger og pliktige 

regnskapsskjemaer. 

 

Det er utført test av kontroll på kommunens egenkontroll ved tertialrapportering til 

kommunestyret. Det avlagte regnskapet er kontrollert i forhold til de formelle krav som stilles. 

Eks. kontroll av pliktige noter, skjemaer, sammenhenger, frister og estimater. Videre har vi 

kontrollert at konvertering7 av Moss havns regnskap, til det konsoliderte regnskapet, er riktig. 

Det konsoliderte regnskapet er også kontrollert i henhold til formelle krav. 

 

Detaljkontroller i regnskapssystemet (eksempelvis fakturahåndtering) har ikke avdekket 

mistenkelige forhold med tanke på bruker- eller systemtilganger.  

                                                      
6 Kommunen bruker en sjekkliste for egenkontroll som er utført hver termin i forbindelse med krav om mva-kompensasjon. 

Sjekklisten i Moss kommune inneholder bekreftelse på utført kontroll av blant annet fordelingsnøkler, foreldelse og særskilte 

kontoer som bilutgifter og mat.  

7 Moss havn KF følger regnskapslovens prinsipper, og regnskapet må konverteres til kommunalt oppsett før konsolidering med 

kommuneregnskapet kan gjennomføres. 
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Revisjonen har, ved utførelse av alle sine kontroller og handlinger, fokus på at det kan 

foreligge misligheter. Revisor er også forpliktet til å gjøre vurderinger i forhold til 

Hvitvaskingsloven.   

 

Revisors kontroller har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler på områdeovergripende 

nivå, eller fått indikasjoner på at det kan foreligge misligheter.  

 

 Overføring 

Gjennom inntektssystemet fordeler staten såkalte frie inntekter til kommuner. Frie 

inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70 prosent av 

kommunesektorens samlede inntekter. I tillegg foreligger det vesentlige inntektsposter på 

eiendomsskatt og refusjon av sykepenger. Overføringsutgifter består av økonomisk sosialhjelp 

(lån og bidrag) og utlån fra næringsfond m.v. 

 

Det er utført test av kommunens egenkontroll på utfakturering av eiendomsskatt, refusjon av 

sykepenger og avstemming av utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Det er også foretatt 

analytiske kontrollhandlinger og avstemminger på balansekonti. Særskilte overføringsinntekter 

og overføringsutgifter er kontrollert med hensyn på dokumentasjon og korrekt 

regnskapsføring. Det er i tillegg gjort avstemmingskontroll av skatteinntekter og 

rammeoverføringer mot prognosemodell fra KS. 

 

Revisjonen har ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens håndtering av 

overføringsinntekter og -utgifter. 

 

 Salg 

Området består av mange typer inntekter for eksempel husleie, barnehagebetaling, betaling 

for hjemmehjelp, kommunale gebyrer etc. Kommunen håndterer dette ved utfakturering, 

reskontroføring og innkreving. 

 

Det er utført test av kommunens egenkontroll på utfakturering av kommunale avgifter og 

helsetjenester samt ved etterkalkyle for selvkost. Vi har også foretatt analytiske 

kontrollhandlinger for å bekrefte fullstendighet av inntekter for tjenestene barnehage og sfo, og 

helse/omsorg. Aktuelle balanseposter på området er også gjennomgått. I tillegg er det foretatt 

gjennomgang av vesentlige inntektsposter innenfor salgsområdet for å kontrollere at 

anordningsprinsippet er overholdt. Selvkost er særskilt kontrollert ved årets slutt med hensyn 

på avslutning av regnskap på hver funksjon innenfor selvkost, saldering mot fond og tilførsel 

av renter til fond. 

 

I selvkostforskriften §8 fremkommer at et overskudd som er avsatt til selvkostfondet, skal 

tilbakeføres ved å finansiere et fremtidig underskudd senest i det femte året etter at 

overskuddet oppsto. En andel av fondsmidler knyttet til vann var eldre enn 5 år ved utgangen 

av 2021. 

 

Utover dette har revisjonen ikke avdekket vesentlige feil eller mangler ved kommunens 

håndtering av salgsinntekter. 
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 Kontroller i årsavslutningen 

Samtlige revisjonsområder er også omfattet av flere revisjonshandlinger som utføres i 

årsavslutningen. Det gjennomføres blant annet kontroller på at balanseposter er dokumentert 

og avstemt, at regnskapsføring av videreutlån er korrekt, at lønns- og pensjonsutgifter er 

korrekt innberettet og regnskapsført, at både drift- og investeringsregnskapet er avsluttet i 

henhold til gjeldende regelverk, at regnskapsdokumentet inneholder pliktige noter, og at 

kommunedirektørens årsberetning samsvarer med kravene i kommuneloven. Det 

gjennomføres også avsluttende analyser. 

 

 Etterlevelseskontroll  

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å 

forebygge svakheter og bidra til å sikre at kommunen følger sentrale bestemmelser og vedtak 

på økonomiområdet.  

 

Det er foretatt en risiko og vesentlighetsvurdering, som ble behandlet i kontrollutvalgsmøte 

29.11.2021 – sak 21/50, der område «Merverdiavgift – Overholdelse av regelverk og egne 

rutiner» ble valgt til kontroll. 

 

I revisjonsuttalelse, datert 6.4.2022, har vi konkludert med at det ikke er gjort funn som tyder 
på at Moss kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd regelverk og interne rutiner for 
håndtering av merverdiavgift.  

 

 Attestasjoner 

Revisjonen utfører løpende attestasjonsoppgaver som gjelder tilskudd kommunen har mottatt 

og hvor det er krevd rapportering på bruk av midler. I mange tilfeller er tilskuddet formet som 

et prosjekt hvor kommunen dokumentere utgifter og inntekter i prosjektet. I tillegg finnes det 

ulike ordninger hvor kommunen krever refusjon for medgåtte utgifter, der det er krav til 

bekreftelse fra revisjonen.   

 

Vi har levert til sammen 32 revisjonsuttalelser for tilskudd og refusjoner kommunen har 

rapporteringsplikt på, som fordeler seg på 11 revisjonsuttalelser etter ISA 8008, og 21 

revisjonsuttalelser etter ISRS 44009. 

 

Av de mest vesentlige kan vi nevne: 

 Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede 

 Ressurskrevende tjenester 

 Koronatilskudd til vedlikehold og rehabilitering 

 Tilskudd til sårbare eldre 

 Kompensasjonsmidler til næringslivet 

 Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 

 

                                                      
8

 Standard” Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål. 

9 Standard” Avtalte kontrollhandlinger” 
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I tillegg har revisjonen gjennomført kvalitetssikring av kommunens reglement for 

finansforvaltning. Dette er utført etter revisjonsstandard ISAE 300010. 

 

 Henvendelser 

I tillegg til revisjon av årsregnskapet, attestasjoner og etterlevelsesrevisjon mottar vi løpende 

større og mindre henvendelser fra kommunen gjennom året. Vi gjennomfører møter der det er 

hensiktsmessig, og vi gir skriftlige tilbakemeldinger.  

 

 

 

Østre Viken Kommunerevisjon IKS 

Rolvsøy 16.5.2022 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Standard «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset revisjon av historisk finansiell informasjon» 

Jolanta Betker (sign.) 

oppdragsansvarlig revisor 
Madeleine Strandin (sign.) 

revisormedarbeider 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/96 
Dokumentnr.: 53 
Løpenr.: 183200/2022 
Klassering: 3002-188 
Saksbehandler: Caroline Klæboe Roos 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 13.06.2022 22/35 

 

Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar «Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget 

i Moss kommune august 2022 til juli 2024», med de føringer som fremkom i møtet. 
 

2. Dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen settes denne opp som egen sak i 
møte i kontrollutvalget. 

 
 
Fredrikstad, 24.05.2022 
 
 

Vedlegg 
1. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss kommune august 

2022 til juli 2024 
2. Plan for forvaltningsrevisjon Moss kommune januar 2022 – juli 2024 
3. Risiko- og vesentlighetsvurderinger Moss kommune 2021 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Kontrollutvalgssak 22/20, 02.05.2022, Rutine for avtale om levering av 

forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss kommune 
 Kontrollutvalgssak 21/51, 29.11.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Moss kommune 

januar 2022 – juli 2024 
 Kommunestyresak 128/21, 14.12.2021, Plan for forvaltningsrevisjon Moss kommune 

januar 2022 – juli 2024 
 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet den 02.05.2022, sak 22/20, Rutine for avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss kommune. Kontrollutvalget vedtok at 
«Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024» skulle behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022. 
 
Dette er en avtale mellom kontrollutvalget og Østre Viken kommunerevisjon IKS, som skal 
sikre en god bestillingsdialog og en gjensidig forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter 
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som skal gjennomføres i denne perioden. Kontrollutvalget skal i møtet tydeliggjøre hva de 
ønsker bestilt. Dette skal innarbeides i avtalen. 
 
Kontrollutvalget har utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon for perioden januar 2022 til juli 
2024. Denne viser på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Dette 
med utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med § 23-3 i kommuneloven. 
 
Av og til oppstår det også situasjoner eller hendelser som gjør at kontrollutvalget ønsker å 
sette i gang undersøkelser. Slike undersøkelser kalles hendelsesbaserte, i motsetning til 
risikobaserte. Dette kan være en uønsket hendelse eller tilstand som blir kjent gjennom en 
varsling, et medieoppslag eller liknende. Felles er at noe kritikkverdig kan ha skjedd, og at 
kontrollutvalget ønsker saken belyst, med fokus på hendelsen (Jf. Veileder i 
forvaltningsrevisjon, NKRF, 2016) 
 
Et vanlig utgangspunkt for å bestille en forvaltningsrevisjon er at utvalget drøfter bakgrunnen 
for og formålet med prosjektet og mulige problemstillinger. Drøftingene danner grunnlag for 
å be revisor utarbeide en prosjektplan. 
 
Revisor utarbeider videre en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger 
knyttet til forvaltningsrevisjonen fremkommer i tråd med avtalen.  
 
Forvaltningsrevisjon må gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 
2022 – 2024. Det er vedtatt å gjennomføre 6 prosjekter i denne perioden. I tillegg ligger det 
to prosjekter som restanseprosjekt. Det er i budsjettperioden anslått 2200 timer (antall 
budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 2022*2,5) 
 
Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300 timer. Kommunestyret har delegert 
til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom 
et prosjekt anslås å overstige 300 timer med mer enn ti prosent må kontrollutvalget enten 
redusere antall prosjekter i planen eller be kommunestyret om en ekstra bevilgning. 
 
Bestilling av en forvaltningsrevisjon skal ta utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon. Men 
kontrollutvalget kan også bli gjort kjent med saker det er knyttet risiko til, som gjør at de vil 
gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt som ikke står i planen. For å kunne bestille en 
forvaltningsrevisjon må kontrollutvalget ha tilgjengelige budsjettmidler. Dersom utvalget ikke 
har midler, kan det be kommunestyret om en ekstra bevilgning. Kommunestyret kan også 
bestille en forvaltningsrevisjon (Jf. Kontrollutvalsboka, 2021) 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at avtalen kan bidra til god bestillingsdialog og gjensidig 
forståelse av forvaltningsrevisjonsprosjektet mellom kontrollutvalget og revisjonen. 
 
Videre vurderer sekretariatet at en slik avtale gir en god oversikt og sikrer at leveransen av 
forvaltningsrevisjonsprosjekter tilfredsstiller rammene i oppdraget. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta avtalen med de føringer som fremkommer i 
møtet. 
 
Sekretariatet foreslår også at dersom det senere skal gjøres endringer i avtalen bør den 
settes opp som sak i møte i kontrollutvalget. 
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Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Moss kommune august 2022 til juli 2024 
 

Bestillinger for 2022 – 2024 
Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 13.06.2022, sak xx/xx Avtale om levering av 
forvaltningsrevisjoner for august 2022 til juli 2024. Utvalget la til grunn plan for 
forvaltningsrevisjon for Moss kommune 2022 – 2024. 

Problemstilling og risiko: 
Forvaltningsrevisjoner skal ta utgangspunkt i en risiko- og vesentlighetsvurdering i tråd med 
§ 23-3 i kommuneloven. Risiko- og vesentlighetsvurderingen vil bli lagt til grunn for 
prosjektet. Prosjekt kan også bestilles av hendelsesbaserte årsaker. 

Prosjektplan: 
Revisjonen utarbeider en prosjektplan for bestillingen der omfang og problemstillinger knyttet 
til forvaltningsrevisjonen fremkommer. Dette gjøres for å sikre en felles forståelse mellom 
revisjonen og kontrollutvalget knyttet til bestillingens innhold, samt sikre at 
forvaltningsrevisjonen gjennomføres i tråd med god kommunal revisjonsskikk (Standard for 
forvaltningsrevisjon - RSK 001). Prosjektplanen vil bli lagt frem for kontrollutvalget i god tid 
før forvaltningsrevisjonsrapporten legges frem for kontrollutvalget. 

Omfang og problemstillinger som vil bli besvart i prosjektet vil fremkomme av prosjektplanen. 

 

Omfang og økonomisk ramme 
Forvaltningsrevisjon gjennomføres innenfor budsjettrammen for revisjonen for årene 2022-
2024. Budsjettet skal sees i sammenheng med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for 
perioden januar 2022 - juli 2024. I plan for forvaltningsrevisjon for Moss kommune 2022-2024 
er det vedtatt å gjennomføre 6 (8) forvaltningsrevisjonsprosjekter i planperioden. Det er i 
budsjettperioden anslått 2200 timer (antall budsjetterte timer for forvaltningsrevisjon 
2022*2,5) 

Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever i gjennomsnitt 300 timer. Kommunestyret har delegert 
til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i planen i planperioden. Dersom 
et prosjekt anslås å overstige 300 timer med mer enn ti prosent må kontrollutvalget enten 
redusere antall prosjekter i planen eller be kommunestyret om en ekstra bevilgning. 

I perioden er det vedtatt å gjennomføre 6 (8) forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

1 Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk helse, utenforskap 
2 Tjenestenivået for beboere på sykehjem 
3 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
4 Sykefravær / overtid 
5 Grunnskole – innføring av nye læreplaner/ mobbing/ utenforskap 
6 MK- eiendom – ansettelsesprosesser – avtaleinngåelser – forvaltning av 

kommunens verdier 
7 Tilskudd og refusjoner 
8 Byggesak - byggesaksbehandling 

Prosjekt nummer 7 og 8 er restanseprosjekt. Det vil si at disse blir gjennomført hvis det er 
timer til det i planperioden, eventuelt hvis det er behov for endringer i planen. 
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Følgende 6 prosjekter bestilles i perioden august 2022 til juli 2024  
 

PROSJEKT 1: 
Levekårsutfordringer blant barn og unge (Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, 
psykisk helse, utenforskap) 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. kvartal 2022  
Til behandling i KU-møte: 1.kvartal 2022 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: 3. kvartal 2022 
Anslått til behandling i KU-møte: 3. kvartal 2022 

 

PROSJEKT 2: 
Tjenestenivået for beboere i sykehjem og omsorgsboliger 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. kvartal 2022  
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2022  
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet: 4. kvartal 2022 
Anslått til behandling i KU-møte: 4. kvartal 2022 

 

PROSJEKT 3: 
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1.kvartal 2023  
Til behandling i KU-møte: 1.kvartal 2023 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet:  
Anslått til behandling i KU-møte:  

 

PROSJEKT 4: 
Sykefravær / overtid 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 2. kvartal 2023  
Til behandling i KU-møte: 2. kvartal 2023 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet:  
Anslått til behandling i KU-møte:  
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PROSJEKT 5: 
Grunnskole – innføring av nye læreplaner/ mobbing/ utenforskap 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 4. kvartal 2023  
Til behandling i KU-møte: 4. kvartal 2023 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet:  
Anslått til behandling i KU-møte:  

 

PROSJEKT 6: 
MK- eiendom – ansettelsesprosesser – avtaleinngåelser – forvaltning av kommunens 
verdier 
Forslag fra kontrollutvalget til eventuelle problemstillinger 
(med utgangspunkt i risiko- og vesentlighetsvurdering og kontrollutvalgets behandling) 
Anslått leveringstidspunkt for prosjektplan: 
Til sekretariatet: 1. kvartal 2024  
Til behandling i KU-møte: 1. kvartal 2024 
 
Fastsatt leveringstidspunkt for rapport vil fremkomme av prosjektplan:   
Anslått til sekretariatet:  
Anslått til behandling i KU-møte 

 

 

 

Moss kommune, 13.06.2022 

 

 

 

 

Tage Pettersen       Jolanta Betker 

Leder av kontrollutvalget      Daglig leder, ØVKR IKS
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PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 
Xxxx kommune perioden jan. 2022- juli 2024 – 
2022/2024 

Plan for 
forvaltningsrevisjon 

Moss kommune  

Januar 2022- juli 2024  
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1 Innledning og sammendrag 

Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand  
for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden, og  
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert,  
utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet, med sikte på å identifisere 
behovet for forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorer og virksomheter1 
 
Dette dokumentet bygger på Risiko- og vesentlighetsvurderinger - Moss kommune 20212, og 
er utarbeidet av ØKUS KOF på vegne av kontrollutvalget. 
 
Kontrollutvalget har i møtet 29.11.2021, sak 21/51 vurdert det slik at følgende områder bør 
være gjenstand for forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024:  
 
I prioritert rekkefølge:  

 

1 Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk helse, utenforskap 

2 Tjenestenivået for beboere på sykehjem 

3 Sykefravær / overtid 

4 Grunnskole – innføring av nye læreplaner/ mobbing/ utenforskap 

5 MK- eiendom – ansettelsesprosesser – avtaleinngåelser – forvaltning av 
kommunens verdier 

6 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

7 Tilskudd og refusjoner 

8 Byggesak - byggesaksbehandling 

 
Prosjekt nummer 7 og 8 er restanseprosjekt. Det vil si at disse blir gjennomført hvis det er 
timer til det i planperioden, eventuelt hvis det er behov for endringer i planen. 
 
Kommunestyret behandlet planen i sak 128/21 den14.12.2021 og følgende områder ble 
vedtatt for forvaltningsrevisjon: 
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk helse, utenforskap 

2 Tjenestenivået for beboere på sykehjem 

3 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

4 Sykefravær / overtid 

5 Grunnskole – innføring av nye læreplaner/ mobbing/ utenforskap 

6 MK- eiendom – ansettelsesprosesser – avtaleinngåelser – forvaltning av 
kommunens verdier 

7 Tilskudd og refusjoner 

8 Byggesak - byggesaksbehandling 

 

2 Om forvaltningsrevisjon  

I henhold til kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c har kontrollutvalget ansvar for at det utføres 
forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 

                                                
1 kommuneloven kapittel 23, § 23-2 c og kommunelovens § 23-3, 1.ledd  
2 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken  
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eierinteresser i.  Etter kommunelovens § 23-3, 1.ledd innebærer forvaltningsrevisjon å 
gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regelverksetterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. 
 
Kontrollutvalget har i henhold til kommunelovens § 23-3, andre ledd, første punktum en plikt 
til å utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Denne planen skal behandles og vedtas i 
kommunestyret. 

 
Gjennomføring og rapportering på forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal 
revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres 
revisjonskriterier for det enkelte prosjekt. Ved gjennomføring av prosjekter benyttes standard 
RSK 001 utarbeidet av NKRF3, ”Standard for forvaltningsrevisjon.” 
 
Hensikten med en forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv 
kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, kan det blant annet settet fokus 
på økonomi, måloppnåelse og oppfølging av lovverk. 
 
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. 
Innbyggerne stiller større kvalitet til tjenestene, sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk 
effektivitet, men også innhold i tjenester, markeder skaper økt konkurranse, og det er ofte 
manglende samsvar mellom mål og tilgjengelige ressurser. Det er også viktig at folkevalgte 
får nøytral styringsinformasjon. Dette medfører at kommunene som oftest må rette større 
fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske 
data, med evaluering av måloppnåelsen, og det blir stilt større krav til ledelse. 
 
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget blant annet til: 

 Å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold 
til politiske vedtak og forutsetninger 

 Å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for  
- å styrke kommunestyrets grunnlag for styring 
- kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen 
- ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/ økonomisk drift, økt 

produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse 
- rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift 

 

3  Gjennomføring av forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjonsplan skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering4 av 
kommunens virksomhet og selskaper. Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å 
vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko 
for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse avvikene vil kunne få.  
 
Hensikten med vurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon. 
Bestemmelsen i lovverket må forstås slik at det må utarbeides en plan som sikrer at det 
regelmessig gjennomføres forvaltningsrevisjon på de områdene hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon, og i et omfang som er tilpasset kommunens størrelse, kompleksitet og 
risiko.  
 
Ved utformingen av et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik 
at prosjektet blir konkret og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll 
med kommunen. 

                                                
3 NKRF - Norges Kommunerevisor Forening 
4 Eget dokument som ligger som vedlegg 2 til saken 
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Forvaltningsrevisjon skal organiseres som et prosjekt og består av fasene som figur 1. under 
illustrerer: 
 
Syklusen i forvaltningsrevisjon: 
 

 
Figur1.  

 
1. Sekretariatet utfører risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av 

områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon på. 
2. Kontrollutvalget (KU) behandler og vedtar Plan for forvaltningsrevisjon med en 

prioritert liste over områder det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen blir 
sendt til kommunestyret for behandling. 

3. Kommunestyret behandler og vedtar planen, (eventuelt med andre prioriteringer). 
4. KU bestiller prosjekt fra revisjonen og vedtar en prosjektplan. Prosjektet 

gjennomføres av revisjonen, rapporten verifiseres av kontaktperson og 
kommunedirektør gir sin uttalelse til rapporten og eventuelle anbefalinger i rapporten. 

5. KU behandler rapporten, gir sin innstilling og sender den videre til kommunestyret for 
behandling5.  

6. Rapporten behandles og vedtak fattes i kommunestyret, om nødvendig blir det gjort 
vedtak på hva administrasjonen skal følge opp. 

7. Ca 1 år etter kommunestyrevedtak blir det gjennomført en oppfølging av 
kommunestyrets vedtak for å se om administrasjonen har fulgt opp eventuelle pålegg 
om retting av feil/mangler. Rapporten behandles i KU og sendes deretter til 
by/kommunestyret.  

 
 
 
 

  

                                                
5 Forvaltningsrevisjonsrapporter skal fortløpende sendes til bystyret/kommunestyret etter 
kontrollutvalgets behandling. 

1. Risiko- og 
vesentlighets 

vurdering
2. Kontrollutvalget  

(KU) behandler Plan 
for 

forvaltningsrevisjon 
og innstiller til 

by/kommunestyret 

3. By/kommunestyret 
behandler og vedtar Plan for 

forvaltningsrevisjon

4. KU bestiller 
forvaltningsrevisjonsprosjekt fra 

revisjonen og prosjektet 
gjennomføres 

5. KU får rapporten til 
behandling og sender den til 

by/kommunestyret for 
behandling 

6. Rapporten behandles 
og vedtak fattes i 

by/kommunestyret 

7. 
Oppfølgingsrapport 

utarbeides og 
behandles
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3.1 Oversikt over gjennomførte prosjekter 

I tabellen under vises en oversikt over hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som fra 2012 til 
dags dato er blitt gjennomført i Moss og Rygge kommuner:  
 
Tidligere Moss kommune: 

Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Kjøp av konsulenttjenester 2012 

Kommunal rusomsorg 2012 

Introduksjonsordningen (for nyankomne innvandrere) 2012 

Startlån 2013 

Sosialstønad og tiltak til ungdom 2013 

Dokumenthåndtering 2013 

Internkontroll 2014 

MOVAR IKS 2014 

Barnevern 2014 

Omløpshastighet og tomgangsleie i kommunale boliger 2014 

Budsjett og økonomistyring i helse og omsorg 2015 

Utskrivningsklare pasienter 2015 

Etterlevelse av rammeavtaler 2016 

Sykefravær 2016 

Varsling 2017 

Røde flagg 2017 

Forebyggende arbeid – psykisk helse 2017 

Kvalifiseringsprogrammet 2018 

Kvalitet i omsorgstjenestene 2018 

Innkjøp og anskaffelser ved Moss Havn KF 2019 

Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester 2019 

Kommunens ansettelsesprosesser 2019 

Tilpasset opplæring 2019 

 
 
Tidligere Rygge kommune: 

Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Ressurser og saksbehandling i barnevernet 2011 

Internkontroll og regelverksetterlevelse 2012 

Offentlige anskaffelser 2012 

NAV, samarbeid og måloppnåelse 2013 

Startlån 2014 

Forvaltning, drift og vedlikehold 2014 

Utskrivningsklare pasienter 2015 

Røde flagg 2016 

Refusjoner 2017 

Kommunens ansettelsesprosesser – oppfølging av 
kompetansekrav 

2018 
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«Nye» Moss kommune: 

Prosjekt Årstall for gjennomført 
prosjekt 

Barnevern –fosterhjemsforskriften 2020 

Samfunnssikkerhet og beredskap 2020 

Byggesaksbehandling 2021 

Personvern og informasjonssikkerhet Påbegynt 2021 (leveres 
nov.2021) 

Antikorrupsjonsarbeid Påbegynt 2021 (leveres 2022) 

 
 

4 Forvaltningsrevisjon i perioden januar 2022- juli 2024 

4.1 Kontrollutvalgets prioriteringer 

Med bakgrunn i risiko- og vesentlighetsvurderingen skal kontrollutvalget gi forslag til 
prioritering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. 
 
Kontrollutvalget behandlet, med grunnlag i risiko- og vesentlighetsvurderingen, Plan for 
forvaltningsrevisjon Moss kommune januar 2022 – juli 2024 i sitt møte den 29.11.2021, sak 
21/51. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt krever gjennomsnittlig 300 timer i ressurser6. Ut fra 
dette skal det avholdes 7 prosjekter i kommende to og et halvt årsperiode i Moss kommune. 
 
Kontrollutvalget har vurdert det slik at følgende områder bør være gjenstand for 
forvaltningsrevisjon i perioden 2022-2024:  
 
I prioritert rekkefølge: 

 

1 Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk helse, utenforskap 

2 Tjenestenivået for beboere på sykehjem 

3 Sykefravær / overtid 

4 Grunnskole – innføring av nye læreplaner/ mobbing/ utenforskap 

5 MK- eiendom – ansettelsesprosesser – avtaleinngåelser – forvaltning av 
kommunens verdier 

6 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

7 Tilskudd og refusjoner 

8 Byggesak - byggesaksbehandling 

 
Prosjekt nummer 7 og 8 er restanseprosjekt. Det vil si at disse blir gjennomført hvis det er 
timer til det i planperioden, eventuelt hvis det er behov for endringer i planen. 
 
Se risiko- og vesentlighetsvurderingen datert 18. november 2021 for omtale av 
prosjektområder. 

 

4.2 Kommunestyrets vedtak 

I kommunestyrets sak 128/21 den 14.12.2021 ble følgende områder vedtatt: 
 

                                                
6 Gjennomsnittlig (hele landet) brukes det ca. 280 timer på et forvaltningsrevisjonsprosjekt. (Jf. 
Rapport ”85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane”, KRD desember 2009, bygger på 
Nordlandsforsknings rapport 4/2007). I tillegg kommer tid til planlegging og administrasjon. 
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I prioritert rekkefølge: 
 

1 Barnevern – tverrfaglig fokus, lavinntektsfamilier, psykisk helse, 
utenforskap 

2 Tjenestenivået for beboere på sykehjem 

3 Brukerstyrt personlig assistent (BPA) 

4 Sykefravær / overtid 

5 Grunnskole – innføring av nye læreplaner/ mobbing/ utenforskap 

6 MK- eiendom – ansettelsesprosesser – avtaleinngåelser – forvaltning av 
kommunens verdier 

7 Tilskudd og refusjoner 

8 Byggesak - byggesaksbehandling 

 

4.3 Rammebetingelser for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget sender hvert år samlet forslag til budsjett for kontrollarbeidet til 
kommunestyret7. I vedlegg til årsbudsjettet er ressurser til forvaltningsrevisjon spesifisert 
med et beløp som utgjør 1120 timer årlig, av disse er det er satt av 240 timer til 
oppfølgingsrapporter i 2022. 
 
For hvert gjennomførte prosjekt vil det bli avsatt gjennomsnittlig 60 timer i ressurser til 
oppfølging ett år etter at prosjektet er behandlet i kommunestyret.  
 
For 2022 er det fra revisjonen estimert 165 timer til ferdigstillelse av 
forvaltningsrevisjonsprosjektene «Antikorrupsjon» og «Informasjonssikkerhet og 
personvern». Dette er påbegynte, men ikke ferdigstilte prosjekter fra plan for 
forvaltningsrevisjon 2020-2021. Dette vil påvirke timetallet for nytt planverk. 
 
De overordnede føringene for forvaltningsrevisjon vil ligge i plan for forvaltningsrevisjon. 
Kommunens valgte revisor gjennomfører forvaltningsrevisjonen i henhold til avtale. 
Kontrollutvalget har fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen, 
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektbeskrivelser og inngå avtaler om 
gjennomføring med revisjonen.  
 

4.4 Delegering til kontrollutvalget 

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommunelovens § 23-3 
vedtas av kommunestyret. Etter samme paragraf kan kommunestyret delegere til 
kontrollutvalget å vedta endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette. 
Dette gjelder bare hvis kontrollutvalget har fått slik fullmakt fra kommunestyret. Det fremgår 
av forarbeidene til loven at slike fullmakter kan være hensiktsmessige fordi risiko- og 
vesentlighetsvurderinger kan bli uaktuelle, og nye forhold kan komme til, slik at det av den 
grunn oppstår behov for å avvike fra den opprinnelige planen.  
 
Kommunestyret fattet i sitt møte den 14.12.2021, sak 128/21, vedtak om at kontrollutvalget 
gis fullmakt til å gjøre endringer i planen i planperioden ved eventuelle behov for dette.  
 

                                                
7 i henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon §2 
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1 Forord 

Kommuneloven fastslår at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest innen 

utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan som viser på 

hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en risiko- 

og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens 

selskaper. At kommunens selskaper også skal vurderes i forbindelse med valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter kommer som en følge av en endring i ny kommunelov1. 

Det er viktig at utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer med bakgrunn i en risiko- 

og vesentlighetsvurdering. Dette for at revisjonsressursene settes inn på de områdene av 

kommunal forvaltning der det er størst behov for forvaltningsrevisjon. På den måten kan 

forvaltningsrevisjon i størst mulig grad gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og 

utvikling i kommunen. 

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF (med bidrag fra Østre Viken kommunerevisjon IKS), 

har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsvurdering for Moss kommune, denne legges til 

grunn for plan for forvaltningsrevisjon 2022-2023. 

 

Rolvsøy, 18. november 2021  

Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF 

 

 

  

                                                
1

 Kommunelovens § 23-3, andre ledd, andre punktum 
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2 Sammendrag 

Kontrollutvalgssekretariatet vurderer at det er 5 hovedområder med til sammen 9 områder 
som skiller seg ut og tilsier høy risiko og/eller vesentlighet. Disse områdene blir kort fortalt i 
tabellen under, tabell 1. 

Risikofaktor (RF)   1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Vesentlighetsfaktor (VF)  1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Kommunalområde/ 
selskap: 

Risiko: Vesentlighet: Evt. kommentar: 

Kultur, oppvekst og aktivitet  3 3 To områder: 

 Skole – kvalitet i 
undervisningen 

 Barnevern – 
tverrfaglig fokus, 
lavinntektsfamilier, 
psykisk helse, 
utenforskap 

 

Helse og mestring 2 3 To områder: 

 Tjenestenivået for 
beboere på 
sykehjem (restanse 
inneværende plan) 

 Psykisk helse, 
tverrfaglig (se også 
Kultur, oppvekst og 
aktivitet) 

Plan, miljø og teknikk 2 3 Selvkostområdet 
 

Staber  3 3 Tre områder: 

 Overordnet 
internkontroll 

 Varslingsrutiner  

 Refusjoner og 
tilskudd 

 

Kommunale foretak  2 3 MKEiendom KF -
sammenslåing av 
kommuner, høy gjeld 
 

Tabell 1. 
  

3 Metode 

Kontrollutvalgssekretariatet har gjennomført en risiko- og vesentlighetsvurdering av Moss 
kommune. 

Hverken kommunelov eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon legger føringer på hva en 
risiko- og vesentlighetsvurdering er, kun at det skal gjennomføres i forkant av behandling av 
plan for forvaltningsrevisjon. I lovforarbeidene framgår imidlertid at risiko- og 
vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens virksomhet 
eller i hvilke selskaper det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige konsekvenser disse 
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avvikene vil kunne få (vesentlighet). Det framgår videre at risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er grunnlaget for å vurdere temaer, antall forvaltningsrevisjoner og 
når de skal utføres.  

Fordi hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å identifisere aktuelle områder for 
forvaltningsrevisjon, er vår vurdering av risiko knyttet til: 

 Overholdelse av lover og bestemmelser 

 Økonomi 

 Produktivitet  

 Måloppnåelse 

Vesentlighet er vurdert ut fra ulike perspektiver, herunder blant annet:  

 Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes driftsutgifter 
sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter.  

 Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som 
vesentligst.  

 Fra medarbeidernes perspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et 
tjenesteområde anser som vesentligst.  

 Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentligst ved kommunens 
virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet. 

 

Følgende analyser og vurderinger er gjort i forbindelse med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen: 

 Spørreundersøkelse: 

I arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen har vi gjennomført tre Questback/ 
spørreundersøkelser, en sendt til kommunens administrasjon, en sendt til kommunens 
folkevalgte, samt en sendt til kommunens kontrollutvalgsmedlemmer. 

Samlet ble undersøkelsen til administrasjonen (kommunedirektørens ledergruppe) sendt 
til 6 personer, og det var 3 som besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 50 %.  

Samlet ble undersøkelsen til folkevalgte (kommunestyret) sendt til 48 personer, og det 
var 14 som besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 29 %.  

Samlet ble undersøkelsen til kontrollutvalget sendt til 14 personer og det var 9 som 
besvarte undersøkelsen, svarprosenten utgjør 64%. 

Det var lav svarprosent på undersøkelsen sendt til kommunestyret (29%). Svarene kan 
gi innspill på enkelte områder, men kan ikke gi et representativt svar fra folkevalgte. 

 Dokumentanalyse: 

Kontrollutvalgssekretariatet har også gjort en dokumentanalyse hvor vi har gjennomgått 
innspill fra revisjonsplan/revisjonsstrategi, budsjett/ økonomi og handlingsplan, 
virksomhetenes årsrapport og rådmannens beretning. 

 KOSTRA-analyse: 

Det er også blitt gjort en analyse av KOSTRA-tall fra statistisk sentralbyrå. Tallene er 
analysert og vurdert opp mot sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 11. Det er også 
for enkelte områder gjort vurderinger og sammenlignet med Fredrikstad kommune og 
Sarpsborg kommune.  
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 Workshop: 

Vi har gjennomført en workshop med kontrollutvalgets medlemmer den 14. juni 2021. 

 Andre kilder: 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen sees også opp mot aktuelle lovendringer, 
tilbakemeldinger fra revisjonen, tidligere henvendelsessaker, tidligere risiko-og 
vesentlighetsvurderinger, samt tidligere planer for forvaltningsrevisjon, saker i media og 
statlige tilsyn. 

 
 Samtale/ møte med ordfører og rådmann 

Avslutningsvis hadde kontrollutvalgssekretariatet et møte med ordfører og kommunedirektør 
den 22.10.2021. I dette møtet drøftet vi deres synspunkter på våre foreløpige funn, og de 
kom med innspill på hvilke områder i kommunen de mente var viktige å se nærmere på. 
Kommunedirektør har også kommet med en skriftlig uttalelse til risiko- og 
vesentlighetsvurderingen, denne ligger i sin helhet som vedlegg 1. 

Risiko- og vesentlighetsvurderinger innebærer å vurdere på hvilke områder av kommunens 
virksomhet, eller i hvilke selskaper, det er risiko for vesentlige avvik, og hvor alvorlige 
konsekvenser disse avvikene vil kunne få. 

 

Risikofaktor (RF)   1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 

Vesentlighetsfaktor (VF)  1 = i liten grad, 2= er lik i middels grad, 3 = i stor grad. 
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4 Risiko- og vesentlighetsvurdering for kommunens 
tjenesteområder 

Moss kommunes organisasjonskart viser tjenesteområdene Kultur, oppvekst og aktivitet, 

Helse og mestring, Plan, miljø og teknikk, Stab organisasjon og Stab innovasjon. Områdene 

på kommunens nettside samsvarer ikke helt med inndelingen av områder i kommunens 

økonomiplan og årsrapport, men er forsøkt innarbeidet etter nytt organisasjonskart mottatt på 

epost 17.11.2021. Dette gjelder Kultur, oppvekst og aktivitet som fra 01.01.2021 består av en 

sammenslåing av Oppvekst og utdanning og Kultur, aktivitet og inkludering. Enhet økonomi 

ligger nå under Stab organisasjon. 

Organisasjonskart:  

 

Delkapitlene under gir en oversikt over eventuelle funn og risiko- og vesentlighetsvurdering 

for hvert kommuneområde. 

 

4.1 Kommunalområde kultur, oppvekst og aktivitet 

Området er organisert i enhetene: 

 Skole - 11 barneskoler, 3 skoler med 1.-10. trinn, to ungdomsskoler og en 

spesialskole, skoleeieravdeling med ansvar for administrasjon, forvaltning, 

pedagogisk veiledning samt kvalitets- og forbedringsarbeidet. SFO, PPT 

 Barnehage - 24 private barnehager, 12 kommunale barnehager, en familiebarnehage 

og administrasjon med myndighets- og eierfunksjon, og avdeling pedagogisk 

veiledning og kvalitet.  

 Kultur, aktivitet og mestring – bibliotek, Moss Kulturhus 

 Barnevern, bolig og inkludering 

 NAV 

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 deler kommunalområdet i to: 
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Oppvekst og utdanning – enhet skole, enhet barnehage, enhet barnevern og enhet barn, 
unge og familie 

Budsjett og økonomiplanen beskriver store levekårsutfordringer i kommunen. Kommunen har 
mange barn og unge i familier med lav inntekt. 27 % av elevene på 5. trinn presterer på 
laveste nivå i lesing, flere barn og unge står utenfor organiserte fritidsaktiviteter og flere barn 
og unge har psykiske og depressive symptomer.  

Kommunen har som mål å ta oppvekstprofilen på alvor og satse på tidlig innsats både i 
barnehage og skole, blant annet med prosjektet SIMM (sammen om inkluderende 
læringsmiljø i skole og barnehage) i samarbeid med Høyskolen Innlandet. Videre er innføring 
av ny barnevernsreform sentralt. 

Driftsbudsjettet for 2021 ligger i overkant av 1 milliard kroner. I investeringsbudsjettet er det 
planlagt 20 millioner kroner til uteområder i barnehager og 17 millioner kroner til IKT-
handlingsplan i skolen. 

Kultur, aktivitet og inkludering – kultur, NAV, bolig, integrering og krisesenter, og idrett, 
aktivitet og frivillighet 

Budsjett og økonomiplan sier at områdets målsetting er å tilby felleskap for alle, og 
muligheter for den enkelte. Hovedprioriteringer er best mulig levekår og reduserte sosiale 
forskjeller i befolkningen. 

Kommunen beskriver en høy andel mennesker med psykiske lidelser i alle aldersgrupper. 
Videre har kommunen en høy andel uføre, særlig økende blant unge. Også her beskrives det 
at en høy andel barn bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt. 

Kommunen satser blant annet på tverrfaglig arbeid og tidlig innsats med en helhetlig og 
individuelt tilpasset forebygging. 

Driftsbudsjett for 2021 ligger på rundt 360 millioner kroner. Det er planlagt investeringer for 
7,6 millioner kroner, blant annet til utvidelse av svømmehall. 

Befolkningsutviklingen viser at kommunens innvandrere utgjør 16% av befolkningen. 
Kommunen har en lavere andel barn og unge og en høyere andel eldre enn 
landsgjennomsnittet. 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 deler kommuneområdet i to: 

Oppvekst og utdanning 

Årsregnskap og årsrapport viser utfordringer med høyt sykefravær og merutgifter til 
vikarbruk, smittevernutstyr og tilrettelegging som følge av koronapandemien. Likevel viser 
det samlede resultatet et netto mindreforbruk på 6,9 millioner kroner.  

Enhet skole har fokus på å bygge opp et godt læringsmiljø på alle skoler og skal prioritere 
arbeid mot mobbing og utenforskap. Kommunen har to år igjen av en treårs avtale med 
SePu2 Høyskolen Innlandet hvor alle ledere, lærere og assistenter lærer seg å bruke 
pedagogisk analyse. 

                                                
2 Senter for praksisrettet utdanningsforskning 
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Årsregnskap og årsrapport forteller om en stor prosess med omlegging og forbedringer av 
barnevernstjenesten etter sammenslåing av kommunene. Sammenslåing og omorganisering 
oppleves krevende. Det berettes at kvalitetsarbeid med prosedyrer og system for kontinuerlig 
forbedring av tjenesten har kommet langt, men fortsatt vil prioriteres høyt framover. 
Omstillingsarbeidet har bidratt til at budsjettrammen ble oppjustert med 3,7 millioner kroner, 
til 91,7 millioner kroner og endte med et netto mindreforbruk på 1,1 millioner kroner. 

Sykefravær i barnevernstjenesten har vært på 11,55% i 2020. På bakgrunn av at høyt fravær 
viser seg å ha sammenheng med forhold i tjenesten er det gjennomført en HMS-
undersøkelse som peker på flere forhold og uklarhet i tjenestens organisering og 
arbeidsmiljø. Undersøkelsen følges opp med ulike tiltak som viser at fraværet nå er på vei 
ned. 

Kultur, aktivitet og inkludering 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 beskriver et område preget av koronapandemien. Flere 
områder innenfor idrett, aktivitet, frivillighet og kultur har hatt lavere aktivitet og svikt i inntekt. 
Samtidig har dette også ført til utgiftsreduksjoner.  

NAV Moss er et partnerskap mellom Moss kommune og Arbeids- og velferdsetaten region 
Øst-Viken. NAV opplevde økende arbeidsmengde og høyt arbeidspress for de ansatte. 
Grunnet pandemien har det vært stor usikkerhet på arbeidsmarkedet og økt behov for 
sosialhjelp. Utgiftene til sosialhjelp gikk likevel noe ned sammenlignet med året før. 

Kommunen beretter om en noe høyere andel sosialhjelpsmottakere totalt en 
sammenlignbare kommuner, særlig når det gjelder aldersgruppen 18-24 år. Videre har 
kommunen høye netto driftsutgifter til kommunale boliger og en høyere andel boliger til 
disposisjon enn sammenlignbare kommuner. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd3, viser 
en mindreforbruk på rundt 6,9 millioner kroner på Oppvekst og utdanning og et mindreforbruk 
på rundt 16,8 millioner kroner på Kultur, aktivitet og inkludering.  

Kostra-analyser viser ingen risiko på barnehageområdet. 

Når det gjelder skole er det få elever i kommunale og private grunnskoler som får 
spesialundervisning (50% lavere), imidlertid er årstimer til spesialundervisning per elev med 
spesialundervisning høy (50% høyere). En høy andel elever i kommunale og private 
grunnskolen får særskilt norskopplæring, det er også et høyt antall årstimer til særskilt 
norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (dobbelt så mange som 
kostragruppen). 

For barnevern er netto driftsutgifter per innbygger noe høy. Imidlertid er brutto driftsutgifter 
per barn som ikke er plassert av barnevernet noe lav. Brutto driftsutgifter per barn som er 
plassert av barnevernet er høy. Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk er noe lav. 

Befolkningsprofil visere en høyere andel innvandrerbefolkning enn kostragruppen (20%) 

                                                
3 Tidligere regnskapsskjema 1B 
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Kultur, barne- og ungdomstiltak viser lave netto driftsutgifter til idrett og til barn og unge. Noe 
høye driftsutgifter til allmenn kultur og noe høye brutto investeringsutgifter til kultursektoren. 
Antall barn i kulturskole er noe lav. 

Spørreundersøkelsen viser på området for barnevern at de folkevalgte i liten grad opplever 
at det er gode tjenestetilbud kommunen. Barnevern trekkes også fram på åpne spørsmål i 
forhold til risikoområdet i kommunen. 
 
Kontrollutvalget hadde ingen innspill på kommunalområdet kultur, oppvekst og aktivitet i sin 
workshop i juni. 

Aktuelle lovendringer: 

 Barnevernsreformen 2022 - gir kommunene et større faglig og økonomisk ansvar 

 Fagfornyelsen 2020 – nye læreplaner (del av kunnskapsløftet) 

 Barnehageloven 2021 – handler om internkontroll, det psykososiale 
barnehagemiljøet, krav om likebehandling og uavhengighet av kommunale og private 
barnehager og statlig tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager 

Tidligere forvaltningsrevisjoner: 

 Barnevern 2014 (Moss) 

 Tilpasset opplæring 2019 (Moss) 

 Barnevern – ettervern og kjøp av tjenester (Moss) 

 Barnevern 2020-2021 

Statlige tilsyn: 

 Barnehage - Kommunens plikt til å sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et 
egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud 2020 

 Skole – Spesialundervisning: Fatte vedtak om spesialundervisning 2020 

 Skole – Lærernormen 2020 

I møte med ordfører og kommunedirektør, samt direktør for stab organisasjon, kom det 
innspill fra kommunedirektøren om blant annet å prioritere skole. Barnevern ses gjerne i 
sammenheng med ny barnevernreform, kalt oppvekstreformen. Reformen legger opp til et 
tverrfaglig fokus og samarbeid med blant annet skole og barnehage. Det er ønskelig at en 
forvaltningsrevisjon her kommer i slutten av planperioden, slik at man får tid til å 
implementere ny reform i 2022. Det kan være ønskelig å se NAV i sammenheng med 
barnevern. 

Sekretariatets vurderinger: 

Skole og områder som angår barn og unge inneholder en generell risiko og vesentlighet for 
enkeltpersoners utviklings- og utdanningsmuligheter. På barnehage- og skoleområdet er det 
nylig gjennomført statlige tilsyn med vekt på tilrettelagt tilbud, spesialundervisning og 
lærernormen. Elevene på 5.trinn skårer dårlig på leseferdigheter og det fremkommer av 
kostratall at en høy andel får særskilt norskopplæring. I skolen er det arbeid med innføring av 
nytt læreplanverk og det kan være aktuelt å se på kvalitet i undervisningen, både faglig og 
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sosialt, med tanke på å forebygge mobbing og utenforskap4. Kommunedirektør ønsker blant 
annet å prioritere skole. 
 
Barnevernstjenesten scorer lavt i spørreundersøkelsen når det gjelder kvalitet i tjenesten. I 
tillegg er netto driftsutgifter i tjenesten noe høy. Imidlertid er det nylig gjennomført en 
forvaltningsrevisjon på barnevern med fokus på fosterhjem som viser at tjenesten i all 
hovedsak oppfyller prinsippene om barnets beste for barn som er under dens omsorg. 
Revisjonen anbefalte kommunen å etablere, utvikle, gjennomgå og øke kunnskap på 
områder innenfor internkontroll, rutiner, avvik, praksis og tiltak.  
 
Sekretariatet vurderer at det generelt vil være risiko på området og at området er vesentlig 
for enkeltpersoners livskvalitet og for kommunen tjenestetilbud og økonomi. På bakgrunn av 
nylig gjennomført forvaltningsrevisjon og oppfølging av denne, sammen med innføring av ny 
barnevernsreform i 2022 anbefaler sekretariatet at en eventuell forvaltningsrevisjon på 
området bør legges sent i planen når ny barnevernsreform er implementert.  
 
NAV opplever stor arbeidsmengde og et høyt arbeidspress. Kommunen beskriver 
levekårsutfordringer på flere områder, blant annet i forhold til familier med lav inntekt. 
Kommunen har en noe høy andel sosialhjelpsmottakere, særlig i aldersgruppen 18-24 år. 

16% av befolkningen i kommunen er innvandrere. Sosialtjenesteloven5 fordrer et samarbeid 
med andre deler av forvaltningen.  
 
Sekretariatet vurderer risiko på området. Både i forhold til personer som mottar sosialhjelp, 
men også for barn og unge som vokser opp i familier med lav inntekt. Det er usikkerhet på 
arbeidsmarkedet som følge av pandemien og en økende andel av befolkningen opplever 
psykiske lidelser. Det er vesentlig at kommunen har et velfungerende tverrfaglig 
tjenestetilbud for å ivareta enkeltpersoner helse, utdannings- og arbeidsmuligheter og for å 
motvirke utenforskap. Det er videre vesentlig for kommunen økonomi dersom avvik oppstår 
og kommunen får oppreisningssaker. 
 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 

Risiko- og vesentlighetsvurdering på kultur, oppvekst og aktivitet: RF: 3 / VF: 3 
 

Sekretariatet vurderer høy risiko og vesentlighet på skole og kvalitet i undervisningen, 

særlig rettet mot utenforskap.  

Barnevernstjenesten er også aktuell i lys av ny barnevernsreform kalt «Oppvekstreformen» 

som skal implementeres i 2022. Reformen har et helhetlig oppvekstfokus og kan med fordel 

ses som et tverrfaglig prosjekt i slutten av planperioden. 

 

4.2 Kommunalområde helse og mestring 

Området er delt inn i fire enheter: 

 Samhandling 

 Helsehus (Legevakt og Spesialiserte team) 

                                                
4 Utenforskap innebærer at enkeltpersoner eller grupper står på siden av fellesskapet, og ikke opplever 

tilhørighet. https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/vare-satsingsomrader/1-arbeide-for-a-forebygge-

utenforskap-blant-barn-og-unge  
5 §13 
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 Sykehjem og omsorgsboliger (Storkjøkken og Aktivitetssentrene) 

 Hjemmetjenester 

Området yter blant annet tjenester knyttet til aktivitetstilbud for eldre, avlastningsopphold, 

brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hjemmesykepleie, nattjeneste, omsorgsbolig, 

omsorgsstønad, praktisk bistand, psykisk helsetjeneste, rehabilitering, rustjeneste og 

trygghetsalarm. 

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 beskriver at kommunen står overfor omfattende 
utfordringer når det gjelder innbyggernes behov for helse- og omsorgstjenester. Dette på 
bakgrunn av en aldrende befolkning, flere yngre brukere med omfattende behov, overføring 
av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, folkehelseutfordringer og forventninger i 
befolkningen. 

Kommunen har som mål å jobbe med innovative løsninger og bruk av velferdsteknologi for å 
gi brukerne trygghet og større grad av selvhjulpenhet, dette i balanse med opplevelse av 
nærhet til hjelperne. Det er behov for høy fagkompetanse med muligheter for 
videreutdanning og arbeid med heltidskultur og tilbud om hele stillinger. 

Det er etablert frisklivssentral i 2020. Videre er kvalitetsreformen «Leve hele livet» et 
satsningsområde. 

Driftsbudsjettet ligger i overkant av 1 milliard kroner for 2021. Det skal investeres for rundt 85 
millioner kroner, blant annet i Grindvold Hageby, Carlsmindevei 41 og i Investeringer Helse 
og Mestring. 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 beretter om utfordringer knyttet til koronapandemien. 
Arbeid med prosjekt «Heltidskultur» for å øke heltidsarbeid innen helse og omsorg er 
forsinket.  

Enhet helsehus har driftet korona legevakt, korona døgnplasser og fra september teststasjon 
på Rygge lufthavn. Arbeidsbelastningen og påkjenningen har for mange ansatte vært stor. 

Legetjenesten har relativt få fastleger med ledig plass på pasientlistene. Fastlegene gir også 
uttrykk for høyt arbeidspress og ønske om flere fastlegehjemler. 

Enhet sykehjem og omsorgsboliger ble tidlig berørt av pandemien og det berettes om høyt 
fravær grunnet karanteneregler. Sykefraværet samlet ble 14,05% for 2020. Enheten 
opplevde også koronautbrudd ved flere av omsorgsboligene. Pandemien beskrives som en 
indirekte årsak til at enheten ikke klarte å effektuere kutt fra økonomiplanen i forhold til 
bemanningsplaner og økt bruk av velferdsteknologi. 

Enhet hjemmetjenester beretter om en generell endring i vedtak og oppdrag. Blant annet 
avlastning i hjemmet, flere brukere som trenger ambulante tjenester og komplekse 
koordinator oppdrag.  

Enhet hjemmetjenester er den største sammenslåtte enheten innenfor helse og mestring der 
nye avdelinger er etablert og ledere og kollegaer har brukt tid på å bli kjent. Enheten har hatt 
høyt sykefravær på 14,9%, koronapandemien og sammenslåingsprosesser er trolig 
medvirkende årsaker. 

141



 

12 
 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd6, viser 
et mindreforbruk på rundt 18,3 millioner kroner for området helse og mestring.  

Kostra-analyser viser for helse- og omsorgstjenester en lav andel årsverk per bruker av 
omsorgstjenester. Det er en høy andel innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenester, 
og en lav andel innbyggere over 80 år som er beboer på sykehjem.  

For psykisk helse og rus er det en lav andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med 
rusproblemer. Lav andel årsverk av psykiatriske sykepleiere og også lav andel årsverk med 
videreutdanning i psykisk helsearbeid og videreutdanning i rusarbeid. Andel nyinnflyttede 
med psykiske lidelser og/eller rusmisbrukere er noe høy. 

Spørreundersøkelsen viser at kontrollutvalget i liten grad opplever at kommunen gir et 
hensiktsmessig tilbud til personer med psykisk utviklingshemming, øvrige folkevalgte 
opplever dette i middels grad. 

Kontrollutvalget kom med innspill i sin workshop i juni i forhold til skjønnsmessige 
vurderinger som gjøres i kommunen. Det stilles spørsmål om beboeres rettsvern opp mot 
kommunens ansvar i forhold til personal. 

 Tidligere forvaltningsrevisjoner: 

 Budsjett og økonomistyring i helse og omsorg 2015 (Moss) 

 Utskrivningsklare pasienter 2015 (Rygge) 

 Forebyggende arbeid – psykisk helse 2017 (Moss) 

 Kvalifiseringsprogrammet (NAV) 2018 (Moss) 

 Kvalitet i omsorgstjenestene 2018 (Moss) 

 Brukerstyrt personlig assistent (restanseprosjekt) 

 Tjenestenivået for beboere på sykehjem (restanseprosjekt) 

Statlig tilsyn på «Håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon» ble gjennomført i 
2021  

I møte med ordfører og kommunedirektør, samt direktør for stab organisasjon, ønsket 
kommunedirektør å prioritere sykehjem og tjenestenivå for beboerne i plan for 
forvaltningsrevisjon. 

Når det gjelder BPA-ordningen hadde den høyt fokus for noen år tilbake, mye har skjedd her 
og ordningen er i dag godt regulert og rettighetsdrevet. Ordfører var enig i at området ikke 
var like aktuelt lenger. Direktør for stab og organisasjon la til at området scorer høyt i 
brukerundersøkelser. 

Psykisk helse har høy prioritet og kommunen har, i regi av kommunelegen, satt i gang et 
eget prosjekt for barn og unge. En forvaltningsrevisjon er i så fall ønskelig i slutten av planen, 
eller eventuelt i neste plan. 

Sekretariatets vurderinger: 

Kommunen beskriver utfordringer både i forhold til økende andel eldre i befolkningen, men 
også i forhold til flere yngre brukere med sammensatte behov. Helse- og 

                                                
6 Tidligere regnskapsskjema 1B 
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omsorgstjenesteloven §3-1 pålegger kommunen å sørge for nødvendige helse- og 
omsorgstjenester til innbyggerne.   
 
Sykehjem og hjemmetjenester 
Kommunen har en høy andel innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenester og en lav 
andel innbyggere over 80 år som er beboer på sykehjem. Dette samsvarer med kommunens 
arbeid med «Leve hele livet»-reformen som satser på tjenester som gjør at befolkningen kan 
bo lenge hjemme.  
 
Kommunen plikter å yte tjenestene forsvarlig7, blant annet ved tilstrekkelig fagkompetanse. 
Tjenesteområdet vil generelt inneha risiko og vesentlighet for kommunen. Risikoen for feil og 
mangler kan få store konsekvenser for enkeltpersoners helse og omsorgsbehov. 
Kommunalområdet tar en stor andel av kommunens budsjett og er lovpålagte oppgaver som 
må forvaltes effektivt og tilstrekkelig.  
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tjenestenivået for beboere på sykehjem» som ligger som 
restanseprosjekt i inneværende plan, blir ikke gjennomført og bør vurderes med i ny plan. 
Dette er også ønskelig fra kommunedirektørs side. 
 
Brukerstyrt personlig assistent 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et tilbud som gjør at personer med 
funksjonsnedsettelse får bistand til å leve selvstendige liv. Det kan for eksempel være hjelp 
til praktiske gjøremål som innkjøp av mat, matlaging, klesvask og husvask, og personlig stell. 
Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet og er hjemlet i helsetjenesteloven8. 
 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Brukerstyrt personlig assistanse» ligger som 
restanseprosjekt i inneværende plan og blir ikke gjennomført, men på bakgrunn av nyere 
opplysninger ses risikoen lav på området. 
 
Det fremkommer i liten grad risiko på området i forhold til innhentet materiale i denne 
vurderingen, men det vil generelt være risiko for lovbrudd og konsekvensene kan være store 
for enkeltpersoner som har behov for bistand. I møte med kommunedirektør og ordfører 
anses ikke område like aktuelt lenger da ordningen i dag er godt regulert og rettighetsdrevet. 
 
Psykisk helse 
Helse- og omsorgstjenesteloven §3-3 pålegger kommunen å drive helsefremmende og 
forebyggende arbeid. Kommunens andel nyinnflyttede med psykiske lidelser og/eller 
rusmisbruk er noe høy. Det er et lavt antall årsverk av psykiatriske sykepleiere og ansatte 
med videreutdanning i rusarbeid.  
 
Sekretariatet vurderer risiko på området, særlig med tanke på fagkompetanse og kvalitet i 
arbeid knyttet til en økende brukergruppe. Området kan eventuelt ses tverrfaglig i forhold til 
samarbeid med NAV og barnevern som nevnt under kommunalområde Kultur, oppvekst og 
aktivitet. Kommunedirektør informerte om pågående prosjekt i forhold til barn og unge slik at 
en forvaltningsrevisjon på området eventuelt bør vurderes sent i planen. 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 

Risiko og vesentlighetsvurdering på Helse og velferd: RF: 2 / VF: 3 
Sekretariatet vurderer middels risiko og høy vesentlighet på området sykehjem og 
tjenestenivået for beboere.  
 

                                                
7 Helsetjenesteloven §4-1 
8 §3-8 
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Når det gjelder restanseprosjektet på BPA vurdere sekretariatet at risikoen er lav på 
bakgrunn av informasjon om at det har skjedd forbedringer på området siden forrige 
vurdering. 
 
Videre kan også psykisk helse vurderes tverrfaglig sammen med barnevern og eventuelt 
NAV. 
 

 

4.3 Kommunalområde plan, miljø og teknikk 

Området er delt inn i tre enheter: 

 Plan, bygg og geodata 

 Kommunalteknikk – vei, vann og avløp, prosjekt og utvikling og virksomhet utførelse 

knyttet til drift og vedlikehold 

 Miljø og landskap – koordinering/samordning og tverrfaglig fagjuridisk kompetanse, 

utbyggingsavtaler 

 Samfunnsutvikling  

 

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 beskriver kommunen som et vekstområde med 
stor byggeaktivitet, noe som fører til økt press på all teknisk infrastruktur.  

Kommunen har som mål å sikre en forutsigbar og effektiv plan- og byggesaksbehandling, 
godt og nok drikkevann til innbyggere og næringsliv, gode avløps- og renovasjonsløsninger, 
god fremkommelighet for alle trafikantgrupper på kommunens veier og god medvirkning i 
planprosesser. 

Driftsbudsjett for 2021 er på i overkant 115 millioner kroner. Det er planlagt investeringer for i 
overkant 130 millioner kroner, blant annet til vann, avløp, gatelys, vei-, gang- og 
sykkelveisprosjekter og til bypark. 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 beretter om høy aktivitet i byggenæringen som krever 
mye ressurser på kommunalområdet. Samferdselsutfordringer i kommunen krever langsiktig 
fokus på transportårer. Når det gjelder vann og avløp beskrives en relativt godt fungerende 
infrastruktur, men for å håndtere flere innbygger og klimautfordringer må arbeidet 
intensiveres og moderniseres. 

Enhet plan, byggesak og geodata beretter om arbeid med å effektivisere saksbehandling og 
å øke kvaliteten på vedtakene. Det er utarbeidet en ulovlighetsstrategi med systematisk 
arbeid for å redusere restanser på meldte ulovligheter. Inntektene på avdelingene er i stor 
grad basert på selvkostprinsippet og vil variere med aktiviteten i byggemarkedet. 

Enhet kommunalteknikk beretter om kontinuerlig arbeid for å sikre drikkevannskvaliteten. 
Samlede resultater viser god kvalitet. Lekkasje fra vannledningsnettet er beregnet til 29 % av 
andel mottatt vann fra Movar IKS. Den nasjonale målsetningen for lekkasje er satt til 25 % 
innen 2020 

Avløpsnettet berettes som tilfredsstillende med systematisk arbeid for å nå målsetting om 
100% separert avløpsnett innen 2030. Utbyggingen av jernbanen vil berøre både vei, vann 
og avløp og forutsetter nært samarbeid mellom kommunen og Bane NOR i arbeidet med 
omlegginger på offentlig infrastruktur. 
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Oppdragene som gjelder bygg og vedlikehold er stort sett rettet mot MKEiendom og Moss 
kommune.  

Enhet miljø og landskap beretter om stort fokus på gjennomføring av ROS-analyser9 for 
kommunalområdet, utvikling og oppfølging av tjenestekvalitet, HMS-rutiner, utarbeidelse av 
prosedyrer og oppfølging av avvik. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd10, 
viser et mindreforbruk på rundt 14,5millioner på kommunalområdet plan, miljø og teknikk.  

Regnskapsrevisor har kommet med innspill som generelt gjelder for alle kommuner. Et 
innspill handler om selvkostområdet håndteres etter ny forskrift og veileder.  

Kostra-analyser for byggesak og miljø viser at det er en høy andel av innvilgede 
byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan. En høy andel av 
reguleringsplaner ble møtt med innsigelser. Det er noe høy saksbehandlingstid for både 
byggesaker med 12 ukers frist (56 mot 48 dager) og byggesaker med 3 ukers frist (22 mot 19 
dager). 

For samferdsel er utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater lavt. Generelt er netto 
driftsutgifter til kommunale veier og gater lavt. 

Når det gjelder klima og energi, vann og avløp fremkommer det ingen risiko i kostra-
analysene.  

Spørreundersøkelsen viser at kontrollutvalget i liten grad opplever at kommunen har en 
hensiktsmessig byggesaksbehandling, noe som også støttes av resten av de folkevalgte. 
Videre opplever kontrollutvalget og de folkevalgte i liten grad at kommunen har gode planer 
for nærings/ konjunkturutvikling som antas å ha betydning for kommunen, samt gode planer 
for kommuneutvikling. 
 
På spørsmål om vurdering av risikoområder kom det innspill knyttet til forvaltning av LNF-
områder og verneområder, til eiendomstaksering og i forhold til veitiltak som er ferdig 
behandlet, men ikke iverksatt (blant annet sykkelveier) 

Kontrollutvalget kom med innspill i sin workshop i juni i forhold til beregning av selvkost for 
vann og avløp spesielt og beregning av selvkost generelt, og momskompensasjoner for 
utbyggingsavtaler/ justeringsavtaler. 

Aktuelle lovendringer: 

 Selvkostforskriften kom ny i 2019 med virkning fra 01.01.2020. Forskriften utfyller 
bestemmelsene i kommuneloven § 15-1 om beregning av selvkost. Videre kom 
veileder til selvkostforskriften høsten 2020. 

 Det er gjort endringer i plan- og bygningsloven, gjeldende fra 01.07.2021, som skal 
forenkle byggesaksbehandlingen og forhindre uklarhet om hvilke planer som er 
gjeldende. Det er også gjort endringer som forenkler dispensasjonsbestemmelsen, og 

                                                
9 ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskede 

hendelser, som for eksempel strømbrudd, feilmedisinering, personellmangel, kan man prioritere 

risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre dem eller redusere konsekvensen av dem dersom de skulle 

oppstå. (helsebiblioteket.no) 
10 Tidligere regnskapsskjema 1B 
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som vil kunne bidra til mer forutsigbar praktisering. Loven omfatter også to endringer 
av rettsteknisk art i matrikkellova. 

Tidligere forvaltningsrevisjoner: 

 Forvaltning, drift og vedlikehold 2014 (Rygge) 

 Byggesaksbehandling 2021 

Statlige tilsyn: 

 Kommunalt vannledningsnett – høydebasseng 2020 

 Avløpsnettet 2020 - Det ble gitt 5 avvik og 1 anmerkning som kommunen jobber med 
å lukke etter godkjent handlingsplan. 

 Asbest 2021 (rapport ikke lagt ut) 

I møte med ordfører og kommunedirektør, samt direktør for stab organisasjon, var det 
enighet om at selvkostområdet kunne være aktuelt i forhold til forvaltningsrevisjon, særlig 
med tanke på at kommunen er ny. 

Sekretariatets vurderinger: 

I plan og bygningslovens fjerde del omhandles byggesak og krav til blant annet søknad, 
godkjenning, ansvar og kontroll- og kvalitetssikring av prosjekter. I innhentet materiale 
forekommer det risiko og vesentlighet på området. Plan og bygningsloven er også endret. På 
bakgrunn av nylig gjennomført forvaltningsrevisjon av byggesak, som nå skal følges opp, ser 
ikke sekretariatet behov for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt i ny plan. 
 
Selvkost kan ses som et risikoområde på generelt grunnlag med utgangspunkt i ny forskrift 
og veileder. Kontrollutvalget kom med innspill i forhold til beregning av selvkost for vann og 
avløp spesielt og beregning av selvkost generelt. Vesentligheten vurderes som høy på 
bakgrunn av innspill både fra kontrollutvalg, regnskapsrevisjon, kommunedirektør og 
ordfører. Området er videre vesentlig for innbyggernes tillit til kommunen.  
 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 

Risiko- og vesentlighetsvurdering på plan, miljø og teknikk: RF: 2 / VF: 3 
 

Sekretariatet vurderer middels risiko og høy vesentlighet på området for selvkost. Dette på 

bakgrunn av nytt lovverk og veileder på området, samt at kommunen nylig er sammenslått. 

Videre vurderes området vesentlig på bakgrunn av flere innspill på området. 

 

4.4 Kommunedirektør med staber 

Staber er delt inn i: 

 Stab organisasjon som omfatter: 

 Anskaffelser 

 HR – internkontroll og kvalitet, lederstøtte, kompetanse og muligheter, lønn- og 

personaladministrasjon 

 IT – fellesfunksjoner, nettverk, klienter, support og serverdrift 

 Kommuneadvokat 
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 Renhold 

 Kommunikasjon – team politisk, administrativ støtte, dokumentasjons- og 

informasjonsforvaltning, innbyggertorg 

 Økonomi 

 

 Stab innovasjon som omfatter: 

 kompetansesenter og innovasjons- og organisasjonsutvikling 

I kommunens budsjett og økonomiplan 2021-2024 skrives det at stab/støtte og drift av 
fellesfunksjoner skal reduseres med over 10% av bemanningen i planperioden. Stab- og 
støttetjenestene er bidragsytere i omstillings- og effektiviseringsprosesser. Blant annet i 
prosjektledelse, tjenestedesign, digitalisering og innovasjonsarbeid.  

Stabene har som mål å utvikle en åpen, tilgjengelig og transparent kommune og utvikle 
helhetlige tjenester med standarder, systemer og prosesser på tvers av kommunalområdene. 
Kommunen skal forbedre arbeidsprosesser gjennom digitaliseringsarbeid og samarbeid med 
Digi Viken Øst. Videre satser kommunen på profesjonell lederstøtte i form av 
«internkonsulenter» (veiledning, opplæring og utvikling) og rådgivere for hele 
kommuneorganisasjonen. I tillegg vil satsningsområdene følge planer for 
arbeidsgiverstrategi, anskaffelsesstrategi, kommunikasjonsstrategi, IT-strategi og 
strategiplan for innovasjon og digital transformasjon. 

Driftsbudsjett for 2021 ligger på nærmere 260 millioner kroner. Det er planlagt å spare inn 
rundt 13 millioner kroner på bemanning og effektiviseringsprosesser. Videre er det planlagt 
investeringer for rundt 5,5 millioner kroner, blant annet til renholdsmaskiner, utskiftning 
tråløst, robot dokumentforvaltning og verktøy for internkontroll og behandling av 
personvernutstyr. 

Kommunenes plansystem er i dag bygget opp med bakgrunn i plan- og bygningslovens 
system med kobling til økonomiplanleggingen etter kommuneloven med handlingsplan og 
årsbudsjett. Ny planstrategi blir lagt fram for politisk behandling i 2020. 

Internkontroll: «Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og 
om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året fra 2021, og det blir gjennomført første 
gang i årsberetningen 2021.» 

Kommunedelplan: «Kommunedelplan for klima og for levekår og livskvalitet i et 

livsløpsperspektiv, er to overordnede sektorovergripende planer som er til sluttbehandling og 

som vil legge føringer for annet planarbeid i perioden.» 

Økonomiske rammebetingelser: «Moss kommune har i 2020 og utover i 

økonomiplanperioden økonomiske utfordringer som gjør at det er viktig å ha fokus på 

omstillings- og effektiviseringsarbeid. I kommunedirektørens forslag til økonomiplan er det 

fortsatt avvik i forhold til vedtatte handlingsregler. Arbeidet med å identifisere nye 

effektiviseringstiltak må derfor videreføres i 2021.» 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 viser et sykefravær på totalt 10,2%, der helse og 
mestring ligger høyest med 12,7% fravær. Kommunen har et samarbeid med NAV for å 
redusere sykefravær, samt opplæring av ledere i sykefraværsoppfølging. 

Når det gjelder HMS-arbeid (helse, miljø og sikkerhet) beretter kommunen om 1027 meldte 
avvik, der helse og mestring scorer høyest med 730 meldte avvik.  
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Når det gjelder internkontroll beretter årsrapporten hva en internkontroll skal inneholde, men 
sier ikke noe konkret om hvor kommunens overordnede arbeid står i dag. 

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd11, 
viser et mindreforbruk på rundt 5 millioner kroner.  

Regnskapsrevisor har kommet med innspill som gjelder generelt for alle kommuner: 

 Anskaffelser i kommunen – håndteres i tråd med Lov om offentlige anskaffelser? 
Rutiner, håndtering og internkontroll både for enkeltanskaffelser og rammeavtaler?  

 Internkontroll – hvordan overholdes kravene i kommuneloven til kommunedirektør 

Spørreundersøkelsen viser at kontrollutvalget i liten grad opplever at de som folkevalgt får 
nødvendig informasjon i forhold til budsjettoppfølging. Både kontrollutvalget og de øvrige 
folkevalgte opplever i liten grad å være kjent med kommunens internkontrollsystemer. Videre 
opplever kontrollutvalget i liten grad å ha fått informasjon om kommunens overholdelse av 
personopplysningsloven. Det gis lav til middels skår på om kommunen er hensiktsmessig 
organisert og i middels grad at kommunen har rutiner som sikrer god økonomistyring. 

Kontrollutvalget og øvrige folkevalgte kom med innspill til risikoområder i 
spørreundersøkelsen som omhandlet kommunens ombudsrolle og sikre god informasjon og 
involvering i forhold til større saker som engasjerer borgerne. Det ble påpekt viktigheten med 
en mer aktiv og åpen kommunikasjon med kommunens innbyggere på alle områder. Videre 
kom det innspill om større fokus på overordnede mål og kontroll med kommunale foretak og 
interkommunale foretak. 

Kontrollutvalget kom ikke med innspill på området i sin workshop i juni. 

Aktuelle lovendringer: 

 Fra 01.01.2021 er det kapittel 25 i Kommuneloven som regulerer krav om 
internkontroll med kommuneplikter. Kapittelet omhandler kommunens internkontroll 
og omfatter en beskrivelse av virksomhetens oppgaver, mål og organisering. 
Internkontrollen skal inneholde nødvendige rutiner og prosedyrer og avdekke og følge 
opp avvik og risiko for avvik. Videre skal den dokumenteres og evalueres, noe som 
innebærer et kontinuerlig arbeid. 

 Endringer i Arbeidsmiljøloven med virkning fra 01.01.2021. Endringene tydeliggjør 
begreper i varslingsregelverket. Hensynet til et godt ytringsklima tas inn i 
arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse og varslingsbestemmelsenes virkeområde 
utvides til å omfatte visse grupper som ikke er arbeidstakere. Arbeidsgiver pålegges 
plikter i forbindelse med mottak av varsel; arbeidsgiver skal for det første sørge for at 
varselet blir undersøkt innen rimelig tid, og for det andre påse at den som har varslet 
har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det innføres også et objektivt erstatningsansvar for 
økonomisk tap etter gjengjeldelse. 

Tidligere forvaltningsrevisjoner: 

 Etterlevelse av rammeavtaler 2016 (Moss) 

 Sykefravær 2016 (Moss) 

 Røde flagg 2016 (Rygge) 

 Røde flagg 2017 (Moss) 

                                                
11 Tidligere regnskapsskjema 1B 
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 Refusjoner 2017 (Rygge) 

 Varsling 2017 (Moss) 

 Kommunens ansettelsesprosesser – oppfølging av kompetansekrav 2018 (Rygge) 

 Risikoområder i kommunesammenslåing del 1 - Dokumentforvaltning og arkiv 2020 

 Risikoområder i kommunesammenslåing del 2 – Anskaffelser 2020 

 Personvern og informasjonssikkerhet (leveres november 2021) 

 Antikorrupsjon (leveres 2022) 

 Refusjoner og tilskudd (restanse) 

Statlig tilsyn av «Offentlige oppdragsgivere - Tilsyn med lønns- og arbeidsavtaler i offentlige 
kontrakter» ble gjennomført i 2020 (videotilsyn – ikke lagt ut rapport) 

I møte med ordfører og kommunedirektør, samt direktør for stab organisasjon, ses 
overordnet internkontroll som et aktuelt tema, gjerne tidlig i planen. 

Når det gjelder varslingsrutiner er kommunen i en prosess med å etablere og implementere 
et system med gode rutiner på varsling. Kommunen opplever per i dag at det kan være uklart 
for både ansatte og innbyggere forskjellen på hva som skal varsles (kritikkverdige forhold) og 
hva som skal meldes fra om (gatelys som ikke virker). 

I forhold til refusjoner og tilskudd var kommunedirektør opptatt av at tilskudd ikke skulle være 
førende for kommunens prioriteringer, men at man først skulle prioritere områder, for så å se 
hvilke tilskudd som var mulige.  

Sekretariatets vurderinger: 

Internkontroll reguleres i Kommuneloven kapittel 25 med et overordnet ansvar hos 
kommunedirektør. Internkontroll gjennomføres i alle kommunalområdene og inneholder 
viktige rutiner og regler som gjelder for ulike tjenester kommunen yter. For å sikre nødvendig 
dokumentasjon og evaluering, kreves et kontinuerlig arbeid som det er viktig at de ansatte og 
folkevalgte kjenner til.  
 
Sekretariatet vurderer risiko på området generelt. Det er vesentlig at det overordnede 
internkontrollsystemet er godt for å sikre god internkontroll av tjenesteområdene. Svikt i 
internkontrollen kan få konsekvenser for enkeltpersoner og svekke tilliten til kommunen. 
Kommunedirektør er positiv til en forvaltningsrevisjon av internkontrollen i kommunen, gjerne 
tidlig i planen. Sekretariatet vurderer at overordnet internkontroll kan være hensiktsmessig å 
vurdere i ny plan.. 
 
Varslingsbestemmelser reguleres i Arbeidsmiljøloven og inneholder krav i forhold til 
arbeidstakere og arbeidsgivere når det gjelder varslingsrutiner og oppfølging.  
 
Sekretariatet vurderer en generell risiko på området i forhold til implementering og 
overholdelse av varlingsbestemmelser etter endringer i Arbeidsmiljøloven. Loven skal sikre 
arbeidstakere et trygt og meningsfylt arbeidsmiljø, et godt ytringsklima og et inkluderende 
arbeidsliv. Kommunedirektør og ordfører informerte om uklarheter i forhold til 
varslingsreglement, risikoen vurderes kjent for kommunen og det er igangsatt arbeid med 
nytt varslingssystem. Varslingsrutiner kan ses som et aktuelt tema da det er vesentlig for alle 
ansatte i kommunen å ha tillit til at de kan varsle dersom det oppstår forhold de ser som 
kritikkverdige.  
 

149



 

20 
 

Anskaffelser reguleres av Anskaffelsesloven. Loven skal sikre at allmennheten har tillit til at 

offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte12. 
 
Sekretariatet vurderer risiko på området generelt. Det er vesentlig for kommunens økonomi 
og tjenestetilbud at prosessen med anskaffelser skjer på en kostnadseffektiv måte og sikrer 
god kvalitet i tjenesten. 
 
På bakgrunn av nylig gjennomført forvaltningsrevisjon i 2020 vurderer sekretariatet at 
anskaffelser eventuelt bør vurderes som et forvaltningsrevisjonsområde sent i ny plan. 
 
Refusjoner og tilskudd er et restanseprosjekt i nåværende plan og bør vurderes i ny plan. 
Området var vurdert med høy risiko og vesentlighet i forrige risiko- og 
vesentlighetsvurdering: «En forvaltningsrevisjon som undersøker kommunens refusjons- og 
tilskuddsordninger kan rettes mot utvalgte enkelt-tildelinger eller enkelt-enheter innad i 
kommunen, gjerne med fokus på spesielle risikoområder». Området var også 
restanseprosjekt i tidligere Moss kommune i perioden 2018-2019. 
 
Sekretariatets totalkonklusjon: 

Foreløpig risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunedirektør med staber: RF: 3 / VF: 3 
 

Sekretariatet vurderer høy risiko og vesentlighet på området overordnet internkontroll. 

Dette på bakgrunn av nye bestemmelser i kommuneloven og at det er vesentlig for 

kommunens innbyggere og ansatte at kommunen sikrer at lover og forskrifter følges. 

Sekretariatet vurderer høy risiko og vesentlighet på området varslingsrutiner. Dette på 

bakgrunn av nytt lovverk og arbeid med nye varslingsrutiner. Det er vesentlig for kommunens 

ansatte og for innbyggerne at de kan ha tillit til varslingssystemene.  

Sekretariatet vurdere middels risiko og vesentlighet på området for offentlige anskaffelser. 

Dette på bakgrunn av nylig gjennomført forvaltningsrevisjon i 2020. 

Videre vurderer sekretariatet middels risiko og høy vesentlighet på området refusjoner og 

tilskudd. Dette på bakgrunn av at prosjektet har stått som restanse i to tidligere planer og 

kan ses som vesentlig for kommunens økonomi og tjenestetilbudet til kommunens 

innbyggere. 

 

4.5 Kommunale foretak 

Kommunen har to kommunale foretak: 

MKEiendom KF 

Moss Kommunale Eiendomsselskap er et kommunalt foretak med eier, drifts- og 

vedlikeholdsansvar for Moss kommunes bygg. MKEiendom KF forestår også 

byggherreoppdrag på vegne av Moss kommune. 

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 viser et driftsbudsjett på rundt 230 millioner 

kroner. Det er planlagt investeringer for rundt 145 millioner kroner i 2021. For planperioden 

2021-2024 gir investeringer totalt en sum på rundt 365 millioner kroner.  

«Lån tilknyttet eiendommer i Rygge kommune er per oktober ikke fordelt mellom Moss 

kommune og MKEiendom KF. Det vil bli fremmet egen sak om dette i løpet av 2020. 

                                                
12 §1 
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Budsjettmidler tilknyttet renter og avdrag på lån i Rygge kommune vil derfor ikke bli tilført 

MKEiendom KF sitt budsjett før låneportefølje er fordelt.» 

«For nye investeringer legges det til grunn en forvaltnings, drifts- og vedlikeholdskostnad 

(FDV) på kr 250 per kvm. pluss kr 50 per kvm. til utvikling. I tillegg til regulering av husleie, 

energi og lignende så er det i 2021 lagt inn følgende tiltak:  

 Avdrag i henhold til kommunelovens bestemmer gir reduserte kostnader på kr 23 mill. 

per år i perioden 2021-2024 

 Reduserte renteutgifter, i henhold til styringsrente på 0 prosent, gir reduserte 

kostnader på kr 8 mill. per år i perioden 2021-2024. Se også kommentarer under 

økonomiske rammebetingelser og renter 

 Reduserte drifts- og vedlikeholdsmidler kr 10 mill. i 2021» 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 beretter om et høyere merforbruk til drift og 

vedlikehold enn hva som opprinnelig var budsjettert. Dette grunnet tilførsel av boligmasse fra 

tidligere Rygge kommune, med stort etterslep på vedlikehold. Det ble derfor gjort 

budsjettendringer, men innenfor egne rammer. 

Finansforvaltningen viser at de må ligge fokus på likviditetsprognoser med tanke på større 

utbyggingsprosjekter i kommunen. Lån til investeringer i MKEiendom KF ble kr 29 millioner 

kroner i 2020. 

Når det gjelder konsolidert regnskap berettes som følger: «Moss kommune og MKEiendom 

KF overfører penger til og fra hverandre, dvs. kjøper og selger til hverandre. I 2020 har Moss 

kommune overført kr 225 mill. kroner til MKEiendom KF, herav i all hovedsak knyttet til 

husleie og strøm, mens MKEiendom KF har overført kr 15 mill. til Moss kommune, i all 

hovedsak knyttet til kjøp av tjenester fra plan, miljø og teknikk. Totalt er det overført kr 240 

mill. mellom selskapene.» 

Årsrapporten beretter om overførte anleggsverdier på rundt 931,1 millioner kroner til 

MKEiendom KF. Dette gjelder tidligere Rygge kommunes bygninger og tomter. MKEiendom 

KF legger fram egen årsmelding med mer detaljert informasjon. 

I spørreundersøkelsen svarer kontrollutvalget at de i liten grad opplever at kommunen har 

utarbeidet gode vedlikeholdsplaner og om de får nødvendig informasjon i forhold til 

kommunale byggeprosjekt. 

Regnskapsrevisor har kommet med innspill som gjelder alle kommuner generelt når det 

gjelder vedlikeholdsetterslep på bygningsmassen. 

I Kontrollutvalgets workshop ble området vedlikehold av kommunale bygg drøftet som et 

aktuelt område for forvaltningsrevisjon 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

På bakgrunn av sammenslåing mellom Moss og Rygge kommuner i 2020 kan det ligge risiko 
i det kommunale foretaket knyttet til tilførsel av boligmasse fra Rygge. Det kommunale 
foretaket innehar høy andel av kommunens gjeld og det anses vesentlig at foretaket forvalter 
sine ressurser på en måte som kommer befolkningen til gode.  
 
Sekretariatet vurderer middels risiko og høy vesentlighet på området. MKEiendom er inne 
med prosjekter i mange av kommunens tjenesteområder som har betydning både for 
enkeltpersoners tjenestetilbud og for kommunens mulighet til å yte tilfredsstillende tjenester. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurdering av MKEiendom KF: RF: 2 / VF: 3 
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Moss Havn KF 

«Moss Havn KF er et kommunalt foretak opprettet etter kommunelovens kapittel 9. Havnen 

er i første rekke en tilrettelegger og et nav for utvikling av lokalt og regionalt næringsliv, som 

igjen skal føre til flere, tryggere og kunnskapsbaserte arbeidsplasser.» 

«Moss Havn leverte i 2020 et overskudd i driftsregnskapet på kr 2,4 mill. Dette er kr 0,4 mill. 

bedre enn budsjettert resultat. Samlet gjeld for foretaket var pr. 31.12.2020 på kr 59,6 mill.» 

«Moss Havn hadde i 2020 et mindreforbruk i investeringsregnskapet på kr 7,8 mill. 

Virksomheten budsjetterte i 2020 med en investeringsramme på kr 33,6 mill. Regnskapet pr. 

31.12.2020 viser at Moss Havn sine investeringer for 2020 beløper seg til kr 25,8 mill.» 

Moss Havn KF legger fram egen årsmelding med mer detaljert informasjon. 

Det er gjennomført forvaltningsrevisjon av Innkjøp og anskaffelser ved Moss Havn KF i 2019  

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

Sekretariatet vurderer lav risiko og middels vesentlighet på området. Det er to år siden det 

ble gjennomført forvaltningsrevisjon av det kommunale foretaket.  

Risiko- og vesentlighetsvurdering av Moss Havn KF: RF: 1 / VF: 2 

 

5 Covid-19  

Generelt har Covid -19 situasjonen hatt innvirkning på alle områder. Nasjonalt har flere 
kontrollutvalg ønsket at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjonen av kommunens 
håndtering av Covid19-pandemien. Pandemien har påvirket de fleste kommunale områder i 
stor eller mindre grad. Det kan være ulik tilnærming til hva det er ønskelig en 
forvaltningsrevisjon skal innebære. Fokuset nasjonalt har vært sett opp mot beredskapsplan, 
ettervirkninger psykisk helse/ levekår, utsatte barn og ungdom og økonomiske 
konsekvenser. 

Årsregnskap og årsrapport for 2020 viser at kommunen økonomisk har kommet 14,1 mill. 
bedre enn hva de reelle merutgiftene-/inntektsreduksjonene har vært. Pandemien har 
imidlertid ført til økt sykefravær begrunnet med omdisponeringer av personell og økt press 
på tjenestene. 

«Kommunen har vært hardt rammet og det har vært flere smittede brukere og ansatte. På 
våren var det et omfattende smitteutbrudd ved Orkerød sykehjem hvor 5 beboere døde. På 
sensommeren og høsten ble en omsorgsbolig rammet og 3 beboere døde. Helsehuset har 
løpende hatt 1-4 koronapasienter innlagt og også der har det vært et dødsfall. Belastningen 
på brukere, beboere, pårørende og ansatte har vært stor gjennom året, men utbrudd har 
gang på gang blitt slått tilbake gjennom en felles innsats.» 

«Etter kun får dagers planlegging ble koronalegevakten etablert 9. mars 2021 på Solli skole 
som et interkommunalt samarbeid med Moss som vertskommune. Formålet med å etablere 
koronalegevakten var å unngå overbelastning og smitte inn på fastlegekontorene og den 
ordinære legevakten. Etter få dagers drift på dagtid ble åpningstiden utvidet til døgndrift på 
grunn av stor pågang som følge av økende bekymring og engstelse i samfunnet. Fra medio 
april 2020 ble koronalegevakten flyttet til Peer Gynt helsehus da det var behov for fysisk 
nærhet til den ordinære legevakten. I samme periode ble det etablert korona døgnplasser på 
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Peer Gynt helsehus hvor også kommunene fra det interkommunale samarbeidet kunne 
kjøpe plasser. Etableringen av korona døgnplasser kom bl.a. som en følge av 
spesialisthelsetjenestens oppfordring og deres beredskap knyttet til sykehusinnleggelser og 
raske utskrivelser. Peer Gynt helsehus forberedte og rigget til å kunne ivareta vel 30 
koronasyke pasienter. I praksis har det stort sett vært 1-5 pasienter inneliggende til enhver 
tid. 

Fra september 2020 ble testing og enkel koronaveiledning på telefon tatt ut av 
koronalegevakten. Det ble etablert en egen avdeling på Rygge sivile flyplass for å ivareta 
testing i stor skala for kun innbyggere i Moss kommune. Samtidig ble organisering og 
administrering av smittesporing lagt til samme avdeling. 

Alle koronatiltakene i enhet Helsehus er skalert opp og ned etter utviklingen av pandemien.» 

«Enhet sykehjem og omsorgsboliger ble tidlig hardt rammet av Korona utbrudd på Orkerød 
sykehjem. Enheten var ikke godt nok forberedt på utbruddet. De ble iverksatt massiv 
kompetanseheving og flytting av ressurser. Etterhvert kom kompetanse og rutiner på plass 
og ved nye utbrudd har virksomheten raskt fått situasjonen under kontroll.» 

I møte med ordfører og kommunedirektør, samt direktør for stab organisasjon fortalte 
kommunedirektør om at det er satt av 350 000 kroner til egen evaluering av pandemien, noe 
som gjør forvaltningsrevisjon på området mindre vesentlig. 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

Sekretariatet er ikke kjent med at det er spesielle utfordringer utover dette som gjelder for 
Moss kommune i denne sammenheng. Det kan være hensiktsmessig å gjennomføre et 
forvaltningsrevisjonsprosjekt sett opp mot Covid19-situasjonen, ikke minst for å kunne ha en 
evaluering og lære hvis det oppstår lignende situasjoner i fremtiden. 
 
Risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 2/ VF:2 
 

6 Selskaper 

I kommunal sektor er det blitt mer og mer vanlig å organisere deler av tjenesteproduksjonen i 

fristilte selskap, foretak, stiftelser og lignende. I ØKUS sitt forslag til plan for eierskapskontroll 

for perioden 2020-2023 framkommer det at «selskapsorganisering kan gi styringsmessige 

utfordringer for kommunestyret som er den øverste beslutningstaker. I tillegg reiser det 

spørsmål i forhold til tilsyn og kontroll med denne type organisering av virksomheten. Det 

faktum at en oppgave som tidligere lå innenfor forvaltningen er organisert inn i et 

utenforliggende selskap, bør ikke i seg selv føre til mindre tilsyn og oppfølging av kontroll- og 

tilsynsorganet i kommunen. Tvert om, det kan være nødvendig med en økning i oppfølging 

og koordinering da den ligger utenfor det tradisjonelle forvaltningsorganet.» Planen ble 

behandlet i kontrollutvalgets møte 03.12.2019 i sak 19/64 og ligger som vedlegg til denne 

saken. 

Sekretariatets vurderinger og konklusjon: 

Sekretariatet har ikke funnet grunnlag til å foreta en ytterligere risiko- og 

vesentlighetsvurdering av selskapene hvor kommunen har medeierskap. Sekretariatet har 

heller ikke vurdert at det foreligger noe behov for forvaltningsrevisjon av selskapene.  

Foreløpig risiko og vesentlighetsvurdering på området er: RF: 1/ VF:2 
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7 Kommunedirektørens uttalelse 

Kommunedirektøren har gitt følgende uttalelse i epost datert 17.11.2021: 

 

«Kommunedirektør har ikke noe å bemerke til risiko- og vesentlighetsvurderingen.» 

 

Med vennlig hilsen 
  

 
  
  
Hans Reidar Ness 
Kommunedirektør 
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ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT    
Saksnr.: 2022/98 
Dokumentnr.: 51 
Løpenr.: 178464/2022 
Klassering: 3002-191 
Saksbehandler: Bjørn Gulbrandsen 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Kontrollutvalget Moss 13.06.2022 22/36 

 

Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 
1. Referater og meldinger tas til orientering 

 
Fredrikstad, 19.05.2022 
 
 
 

Vedlegg 
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 02.05 2022 
2. Saksprotokoll fra kommunestyrets møte den 10.05.2022, sak 28/22, 

Forvaltningsrevisjonsrapport -informasjonssikkerhet og personvern 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg 1: Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 02.05 2022 ligger vedlagt, til orientering. 
 
Vedlegg 2: Kommunestyret behandlet den 10.05.2022, sak 28/22, 
Forvaltningsrevisjonsrapport -informasjonssikkerhet og personvern. Vedtak enstemmig som 
innstilt. Til orientering. 
 

Vurdering 
Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget kan ta referater og meldinger til orientering. 
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Møteprotokoll 

Kontrollutvalget Moss 

 
 
 
Møtedato: 02.05.2022,  
Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. 19:20 
Møtested: Rådhuset, Møterom 1 
Fra – til saksnr.: 22/10 – 22/26    

 
Frammøteliste 

Medlemmer Møtt Varamedlemmer 

Tage Pettersen, leder Meldt forfall Ikke møtt 

Ole Gjølberg, nestleder X 
 

Geir Hovland X 
 

Gunn Salbuvik Meldt forfall Ellen Wickstrand 

Hilde Pettersen Meldt forfall Ikke innkalt – kort tid 

Helge G. Watndal X  

Lillian Eriksen X  

 
Antall stemmeberettigede fremmøtte: 5 av 7  
 
Møtende fra sekretariatet: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Bjørn Gulbrandsen. 
 
Møtende fra revisjonen: Daglig leder Jolanta Betker. 
 
Administrasjonen: Kommunaldirektør Hans Reidar Ness og økonomisjef Mikal Johansen 
 
MKEiendom KF: Økonomisjef Anne Siri Birkeland 
 
Moss Havn KF: Styreleder Fred Jørgen Evensen og økonomi- og administrasjonssjef Line 

   Håkonsen  

Andre: Ordfører Hanne Tollerud  
 
 
 
 

Ole Gjølberg  Helge Watndal 

nestleder   
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Saksliste 

 

Saksnr. Innhold  

PS 22/10 Godkjenning av innkalling og saksliste  

PS 22/11 Valg av representant til å signere protokoll  

PS 22/12 Orientering fra kommunedirektør vedrørende anke av dom - 
Botnertjernet 

 

PS 22/13 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2021 

 

PS 22/14 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
2021 for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 

 

PS 22/15 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 
2021 for Moss Havn KF 

 

PS 22/16 Revisjonsbrev nr. 2/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging  

PS 22/17 Informasjon om oppfølging av eierskapskontroll ved 
MOVAR IKS 

 

PS 22/18 Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap "Nytt 
kulturhus Parkteater og Scene 2" 

 

PS 22/19 Revisoruttalelse om etterlevelseskontrollen av 
bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 2021 

 

PS 22/20 Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Moss kommune 

 

PS 22/21 Informasjon fra kommunedirektør - statusrapport 
dokumentforvaltning 

 

PS 22/22 Prosjektplan for eierskapskontroll - Personalpartner AS  

PS 22/23 Orientering om kommunestyret valg av revisjonsordning for 
Moss Havn KF 

 

PS 22/24 Henvendelse angående kommunens svarplikt  

PS 22/25 Referater og meldinger  

PS 22/26 Eventuelt  

 

PS 22/10 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Ingen merknader til innkalling eller saksliste 

Kontrollutvalget Moss vedtak 02.05.2022: 

1. Innkalling og saksliste godkjennes 
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PS 22/11 Valg av representant til å signere protokoll 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges….. 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Helge Watndal ble foreslått og enstemmig valgt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 02.05.2022: 

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Helge Watndal 
 

PS 22/12 Orientering fra kommunedirektør vedrørende anke av dom - 
Botnertjernet 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektøren redegjørelse vedrørende anke av dom – 
Botnertjernet, til orientering 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Kommunedirektør orienterte utvalget om kommunens grunnlag for anke i dommen 
Botnertjernet. Kontrollutvalget hadde enkelte synspunkter på kommunens håndtering av 
saken, men utvalget uttrykte at saken var godt belyst fra kommunen side. Innstillingen ble 
enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 02.05.2022: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektøren redegjørelse vedrørende anke av dom – 
Botnertjernet, til orientering 

 

PS 22/13 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning for 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Moss kommune 
som vist i vedlegg 1 til saken 
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2021 sendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet. 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Økonomisjef orienterte utvalget om resultatet for 2021 for Moss kommune og til enkelte 
nøkkeltall. Revisor redegjorde for revisjonsberetningen og om grunnen til forbeholdene som 
var tatt inn i revisjonsberetningen. Utvalget stilte enkelte spørsmål som ble besvart i møte. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss uttalelse 02.05.2022: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Moss kommune 
som vist i vedlegg 1 til saken 
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2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet og årsrapport 2021 sendes kommunestyret 
med kopi til formannskapet. 

 

PS 22/14 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for 
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Moss 
Kommunale Eiendomsselskap KF som vist i vedlegg 1.  
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 sendes kommunestyret 
i Moss med kopi til formannskapet. 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Revisor redegjorde for revisjonsberetningen for Moss Kommunale Eiendomsselskap KF og 
for revisjonsarbeidet som er utført for 2021. Utvalget hadde ingen ytterligere spørsmål. 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss uttalelse 02.05.2022: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for Moss 
Kommunale Eiendomsselskap KF som vist i vedlegg 1.  
 

2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 sendes kommunestyret 
i Moss med kopi til formannskapet. 

 

PS 22/15 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2021 for 
Moss Havn KF 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Moss Havn KF 
som vist i vedlegg 1. 
 

2. Kontrollutvalget uttalelse til Moss Havn KFs årsregnskap og årsrapport for 2021 
sendes kommunestyret i Moss med kopi til formannskapet. 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Utvalget hadde ingen spørsmål til årsregnskap eller årsrapport. Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss uttalelse 02.05.2022: 

1. Kontrollutvalget avgir uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2021 for Moss Havn KF 
som vist i vedlegg 1. 
 

2. Kontrollutvalget uttalelse til Moss Havn KFs årsregnskap og årsrapport for 2021 
sendes kommunestyret i Moss med kopi til formannskapet. 
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PS 22/16 Revisjonsbrev nr. 2/2022 - Kontrollutvalgets oppfølging 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Revisjonsbrev nr. 2/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å 
sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som  
iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 19.09 2022 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Revisor orienterte om grunnlaget for revisjonsbrev 2/2022. Innstillingen ble enstemmig 
vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 02.05.2022: 

1. Revisjonsbrev nr. 2/2022 tas til orientering. Kontrollutvalget ber kommunedirektør om å 
sørge for at revisjonens påpekning blir fulgt opp med nødvendige tiltak 
 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding om tiltak som  
iverksettes, til kontrollutvalgets møte den 19.09 2022 

 

PS 22/17 Informasjon om oppfølging av eierskapskontroll ved MOVAR IKS 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Ordfører orienterte om at kommunens har nedsatt en arbeidsgruppe som skal sikre gode 
prosesser rundt eierstrategi, klargjøre etiske retningslinjer. Dette skal bidrag til et ryddig og 
aktivt eierskap for kommunens selskaper. Det ble også opplyst om at en ny eiermelding er 
under behandling. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 02.05.2022: 

1. Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

PS 22/18 Revisjonsrapport - Avslutning av byggeregnskap "Nytt kulturhus 
Parkteater og Scene 2" 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport Avslutning av byggeregnskap 
«Nytt kulturhus Parkteater og Scene 2», og tar rapporten til orientering. 
 

2. Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap «Nytt kulturhus Parkteater og Scene 
2», og MKEiendom styresak 004/22 oversendes kommunestyret. Kontrollutvalget viser 
til styrets innstilling til vedtak i sak 004/22 til kommunestyret. 
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Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Revisjonen orienterte om kontrollen og resultatet av den. Kontrollutvalget hadde ingen 
ytterligere spørsmål til saken. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 02.05.2022: 

1. Kontrollutvalget har ingen merknader til revisjonsrapport Avslutning av byggeregnskap 
«Nytt kulturhus Parkteater og Scene 2», og tar rapporten til orientering. 
 

2. Revisjonsrapport avslutning av byggeregnskap «Nytt kulturhus Parkteater og Scene 
2», og MKEiendom styresak 004/22 oversendes kommunestyret. Kontrollutvalget viser 
til styrets innstilling til vedtak i sak 004/22 til kommunestyret. 

 

PS 22/19 Revisoruttalelse om etterlevelseskontrollen av bestemmelser og 
vedtak for økonomiforvaltningen 2021 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Merverdiavgift – 
Overholdelse av regelverk og egne rutiner», til orientering 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Revisjonen orienterte om etterlevelseskontrollen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 02.05.2022: 

1. Kontrollutvalget tar kontroll med etterlevelsen av området «Merverdiavgift – 
Overholdelse av regelverk og egne rutiner», til orientering 

 

PS 22/20 Rutine for avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for 
kontrollutvalget i Moss kommune 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss 
kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Sekretariatet redegjorde for en rutine for en avtale mellom kontrollutvalget og revisjonen om 
levering for forvaltningsrevisjoner.  Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 02.05.2022: 

1. Forslag til "Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss 
kommune", vedtas 
 

2. Avtale om levering av forvaltningsrevisjoner for kontrollutvalget i Moss kommune for 
perioden august 2022 til juli 2024, skal behandles i kontrollutvalgets siste møte før 
sommeren i 2022 
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PS 22/21 Informasjon fra kommunedirektør - statusrapport 
dokumentforvaltning 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som 
ferdig fra kontrollutvalgets side. 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 02.05.2022: 

1. Informasjonen tas til orientering. 
 

2. Kontrollutvalget vurderer at kommunestyrets vedtak er fulgt opp og anser saken som 
ferdig fra kontrollutvalgets side. 

 

PS 22/22 Prosjektplan for eierskapskontroll - Personalpartner AS 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Prosjektplan «Eierskapskontroll av Personalpartner AS» tas til orientering og 
godkjennes. 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Kommunedirektøren opplyste om at ny eiermelding er under behandling og at revisjonen bør 
hensynta den nye eiermelding i sin kontroll av selskapet. Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
med den endring at kontrollen med selskapet utsettes til 2023. 
 
Kontrollutvalget Moss vedtak 02.05.2022: 
1. Prosjektplan «Eierskapskontroll av Personalpartner AS» tas til orientering og 

godkjennes. Kontrollarbeidet med selskapet utsettes til 2023. 
 

PS 22/23 Orientering om kommunestyret valg av revisjonsordning for Moss 
Havn KF 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kommunestyrets valg av revisjonsordning for Moss Havn KF, tas til orientering 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 02.05.2022: 

1. Kommunestyrets valg av revisjonsordning for Moss Havn KF, tas til orientering 
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PS 22/24 Henvendelse angående kommunens svarplikt 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektør/ daglig leder MKE gi en generell informasjon i 
neste kontrollutvalgsmøte. Informasjonen skal omhandle kommunen og MKE sine 
rutiner for å svare ut klagesaker. 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Kommunedirektør orienterte kort om at henvendelsen gjelder privatrettslig interesse og er 
avklart fra kommunens side. Kontrollutvalget ønsket ikke noe videre oppfølging av saken. 

Kontrollutvalget Moss vedtak 02.05.2022: 

1. Kontrollutvalget tar ikke saken til videre oppfølging. 
 

PS 22/25 Referater og meldinger 

Sekretariatets innstilling 

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

Kontrollutvalget Moss vedtak 02.05.2022: 

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering 
 

PS 22/26 Eventuelt 

Kontrollutvalget Moss behandling 02.05.2022: 

Ingen saker. 
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Arkiv: FE-069

Arkivsa k: 21/4068 - 39

Sa ksbe ha ndler: Line Rustad
W allenborg

Da to: 21.04.2022

Saksf ramlegg

Saksnr. Utv alg Møte dato
028/22 Kommunestyret 10.05.2022

Forvaltningsrevisjonsrapport - informasjonssikkerhet og personvern

Kontrollutv alge ts innstilling til kommune styre t:
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og personvern»
til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 23 anbefalinger som fremkommer av
rapporten. Herunder skal kommunen:

1) Prioritere arbeidet med å utarbeide en fullstendig protokoll over behandlingsaktiviteter.
2) Gjennomføre og dokumentere risikovurderinger basert på behandlingsaktivitetene.
3) Ferdigstille og utarbeide nødvendig dokumentasjonen i styringssystemet. Herunder
ferdigstille styrende dokumentasjon for personvern, utarbeide tydelige rutiner for å
håndtere anmodninger om håndheving av de registrertes rettigheter og utarbeide en rutine
for hvilke krav ledere må ta hensyn til ved oppstart eller endring av behandlingsaktiviteter.
4) Gjennomføre kontrolltiltak, herunder ledelsens gjennomgang og internrevisjon.
5) Tydeliggjøre ansvarsfordelingen på personvern og hva dette ansvaret innebærer.
6) Gjennomføre målrettet og regelmessig opplæring av linjeledere.
7) Fortsette arbeidet med å utarbeide et opplæringsprogram for nyansatte som inkluderer
personvern.
8) Gjennomføre målrettet og regelmessig opplæring av både ledere og ansatte.
9) Sikre at alle kommunalområdene etablerer kvalitetsutvalg.
10) Gjennomføre kontrolltiltak, herunder ledelsens gjennomgang og internrevisjon.
11) Ha ytterligere kompetanseheving av nøkkelpersoner innen ISO/IEC 27001 for å kunne
basere styringssystemet på standarden.
12) Godkjenne, implementere og kommunisere styrende dokumenter for styringssystemet.
13) Arbeide aktivt med kommunikasjon av kommunens retningslinjer på tvers og nedover i
kommunen.
14) Gjennomføre ytterligere formelle kompetansehevende tiltak blant kommunens ansatte.
15) Ha en systematisk tilnærming til risikostyring knyttet til informasjonssikkerhet
16) Gjennomføre og dokumentere kontrolltiltak, herunder sikkerhetsrevisjoner og ledelsens
årlige gjennomgang (for øverste ledelse i kommunen).
17) Tydeliggjøre roller og ans var for inform as jons s ikkerhet i s ine s tyrende dokum enter.
18) Gjennomføre regelmessig og omfattende program for opplæring innen
informasjonssikkerhet.
19) Sørge for dokumenterte rutiner på kommunikasjon til sine ansatte.
20) Gjennomføre beredskapsøvelser på hendelser knyttet til informasjonssikkerhet.
21-24) Gjennomføre de tre anbefalinger som fremkommer av rapport om
penetrasjonstest. Rapport og anbefalinger er unntatt offentlighet/off.lov § 24, 3.ledd.

2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport
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fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne 
oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 
 
 

 
Kommunestyret 10.05.2022: 
 
Behandling: 
Votering: 
Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
KS- 028/22 Vedtak: 
1: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og personvern» 
til etterretning, og ber administrasjonen følge opp de 23 anbefalinger som fremkommer av 
rapporten. Herunder skal kommunen: 
 
1) Prioritere arbeidet med å utarbeide en fullstendig protokoll over behandlingsaktiviteter.  
2) Gjennomføre og dokumentere risikovurderinger basert på behandlingsaktivitetene. 
3) Ferdigstille og utarbeide nødvendig dokumentasjonen i styringssystemet. Herunder 
ferdigstille styrende dokumentasjon for personvern, utarbeide tydelige rutiner for å 
håndtere anmodninger om håndheving av de registrertes rettigheter og utarbeide en rutine 
for hvilke krav ledere må ta hensyn til ved oppstart eller endring av behandlingsaktiviteter.  
4) Gjennomføre kontrolltiltak, herunder ledelsens gjennomgang og internrevisjon. 
5) Tydeliggjøre ansvarsfordelingen på personvern og hva dette ansvaret innebærer. 
6) Gjennomføre målrettet og regelmessig opplæring av linjeledere.   
7) Fortsette arbeidet med å utarbeide et opplæringsprogram for nyansatte som inkluderer 
personvern. 
8) Gjennomføre målrettet og regelmessig opplæring av både ledere og ansatte.  
9) Sikre at alle kommunalområdene etablerer kvalitetsutvalg. 
10) Gjennomføre kontrolltiltak, herunder ledelsens gjennomgang og internrevisjon. 
11) Ha ytterligere kompetanseheving av nøkkelpersoner innen ISO/IEC 27001 for å kunne 
basere styringssystemet på standarden. 
12) Godkjenne, implementere og kommunisere styrende dokumenter for styringssystemet.  
13) Arbeide aktivt med kommunikasjon av kommunens retningslinjer på tvers og nedover i 
kommunen. 
14) Gjennomføre ytterligere formelle kompetansehevende tiltak blant kommunens ansatte. 
15) Ha en systematisk tilnærming til risikostyring knyttet til informasjonssikkerhet 
16) Gjennomføre og dokumentere kontrolltiltak, herunder sikkerhetsrevisjoner og ledelsens 
årlige gjennomgang (for øverste ledelse i kommunen). 
17) Tydeliggjøre roller og ansvar for informasjonssikkerhet i sine styrende dokumenter. 
18) Gjennomføre regelmessig og omfattende program for opplæring innen 
informasjonssikkerhet. 
19) Sørge for dokumenterte rutiner på kommunikasjon til sine ansatte. 
20) Gjennomføre beredskapsøvelser på hendelser knyttet til informasjonssikkerhet. 
21-24)          Gjennomføre de tre anbefalinger som fremkommer av rapport om 
penetrasjonstest. Rapport og anbefalinger er unntatt offentlighet/off.lov § 24, 3.ledd.  
 
2: Kommunestyret viser til kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak i 
forbindelse med forvaltningsrevisjon blir fulgt opp.  
Kommunestyret ber kontrollutvalget om å følge opp vedtaket med en oppfølgingsrapport 
fra revisjonen ett år etter kommunestyrets behandling av saken. Denne 
oppfølgingsrapporten skal også sendes til kommunestyret. 
 
 

 
Saksopplysninger: 
Det vises til saksprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.02.2022, sak 22/3 med følgende 
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vedlegg: 
 
 
1. Forvaltningsrevisjonsrapport «Informasjonssikkerhet og personvern», datert 22.12 2021. 
2. Vedlegg 10.2 Penetrasjonstest, unntatt offentlighet i henhold til off.lov § 24, 3. ledd.  
 
 
 
Konklusjon: 
Det konkluderes i tråd med innstillingen 
 
 
 
 

 
Vedlegg i saken: 
28.04.2022 Særutskrift PS 22-3 Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet og personvern 
09.02.2022 Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet og personvern.pdf 
09.02.2022 Unntatt offentlighet (Offl.§24, 3.ledd) Rapport Penetrasjonstest Moss Kommune 17. 

november 2021.pdf 
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