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Beredskap i Elverum: ROS-analyse - uønskede hendelser - 2021 - 2024. Høring. 
 
Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Denne rollen er 
tydeliggjort gjennom kommunal beredskapsplikt. Beredskapsplikten pålegger kommunen å arbeide 
helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap, og understreker kommunens viktige rolle 
som samordner og pådriver i samfunnssikkerhetsarbeidet. 
 
Grunnlaget for et godt kommunalt samfunnssikkerhetsarbeid er bevissthet og kunnskap om risiko og 
sårbarhet. Denne kunnskapen bygges opp, systematiseres og spres ved at kommunene i henhold til forskrift 
skal utarbeide og vedlikeholde en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for det som vurderes 
som mulige uønskede hendelser i kommunen. Denne skal danne grunnlaget for kommunens målrettede 
arbeid for redusere risiko og sårbarhet gjennom forebyggende arbeid, dernest som grunnlag for styrket 
beredskap og evne til å håndtere en krise når den måtte oppstå. 
 
I Elverum kommune har vi gjennom et års tid arbeidet med en fullstendig oppdatering av vår ROS-analyse 
for de uønskede hendelser som vil kunne kreve særskilt beredskap med tilhørende kriseledelse. Dette 
arbeidet er oppsummert i utkast til rapport: ROS-analyse – uønskede hendelser – 2021-2024. 
 
Vi inviterer nå organisasjoner, virksomheter og nøkkelpersoner til å gi høringsinnspill til denne rapporten – 
se vedlegg. Høringsforslaget er også lagt ut på kommunens hjemmeside. Frist for å gi  høringsuttalelse er  
10. november 2021.  
 
Høringsuttalelse sendes Elverum kommune på e-post til postmottak@elverum.kommune.no, eventuelt 
med post til Elverum kommune, postboks 423, 2418 Elverum. Husk å merke uttalelsen «ROS-analyse – 
uønskede hendelser 2021-2024».  
 
Endelig forslag til ROS-analyse, etter mottatte høringsinnspill, vil bli framlagt for kommunestyret til 
godkjenning i egen sak, med sikte på at analysen skal være grunnlaget for kommunens øvrige 
beredskapsdokumentasjon, øving og håndtering av eventuelle kriser når de måtte oppstå. 
 
Som grunnlag for høringsuttalelsen ligger utkast til rapport. Rapporten er en sammenstilling og samlet 
vurdering av de uønskede hendelsene som er analysert, og er utformet i henhold til forskriftskrav og mal 
fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Til sammen 12 mulige uønskede hendelser er 
analysert. Dokumentasjonen finnes som 12 særskilte dokumenter, disse er en detaljert gjennomgang av de 
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uønskede hendelsene. Dette analysematerialet kan tilsendes på forespørsel hvis det vurderes som 
nødvendig for å gi høringsuttalelse. 
 
Til hjelp i ROS-analysearbeidet har vi anvendt veileder fra Direktoratet for Samfunssikkerhet og Beredskap 
(DSB). Denne veilederen har flere vedlegg – vedlegg 2 (side 55-58) er til særskilt hjelp for å forstå de 
vurderingene som er gjort i hver enkelt ROS-analyse, og som i neste omgang er grunnlaget for den samlede 
rapporten. 
 
I høringsuttalelsen inviterer vi særskilt til å gi innspill på: 
 

 Ord og uttrykk – er det noe som må/bør forklares/forbedrres – jfr. kapittel 14 i rappport 
 Er figurer og tabeller egnet til å forstå? 
 Er det uklarheter/mangler i tekst/beskrivelser som bør forbedres? 

 
Vi er tilgjengelig for å besvare spørsmål m.m. som kan være til hjelp ved utformingen av en 
høringsuttalelse. 
 
 
Med hilsen 

  

   
   
Aasmund Hagen 
assisterende kommunedirektør 
 
 
 
Særskilt invitasjon til å gi høringsuttalelse (dette brevet med vedlegg) går til: 

 Engerdal kommune 
 Løten kommune 
 Stor-Elvdal kommune 
 Trysil kommune 
 Våler kommune 
 Åmot kommune 
 Statsforvalteren i Innlandet – Samfunnsikkerhet og beredskap 
 Politiet – Elverum politistasjon 
 Midt-Hedmark Brann og Redningsvesen 
 Innlandet fylkeskommune 
 Forsvaret – Østerdal Garnison 
 Høgskolen i Innlandet – Campus Elverum 
 Elverum Videregående Skole 
 Sykehuset Innlandet – Divisjon Elverum-Hamar 
 Elverum kommunes kriseledelse 
 Elverum kommunes beredskapsråd 
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