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Etablering av beredskapsråd i Orkland kommune 
 
Rådmannens innstilling: 

 

Det etableres et beredskapsråd i Orkland kommune. Beredskapsrådet består av sentrale personer og 
funksjoner i kommunen, samt at eksterne instanser inviteres til å delta i rådet. Det tas sikte på å 
møtes en til to ganger per år. Beredskapsrådet ledes av ordføreren.  

   

 

Saksopplysninger: 
I veilederen til forskrift om kommunal beredskapsplikt står det om Beredskapsrådet:  
«Kommunen har en pådriverrolle overfor andre relevante aktører innenfor sitt geografiske område. 
Relevante aktører er for eksempel eiere av kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, 
frivillige organisasjoner, bedrifter med storulykkespotensiale, nødetatene osv. Beredskapsrådet er et 
forum bestående av personer fra politisk og administrativ ledelse i kommunen og lokale/regionale 
representanter fra sentrale samarbeidspartnere/støttespillere i arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap. Beredskapsrådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeidet og 
nødvendige avklaringer av ansvarsforhold og fordeling av arbeidsoppgaver. 
Beredskapsrådet ledes av ordføreren.» 

 
Vurdering: 
Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan innen samfunnssikkerhet og beredskap. Det vil si 
et forum for samarbeid mellom kommunale og statlige instanser, nabokommuner, statlig 
totalforsvarsmyndighet og frivillige organisasjoner. Det tas sikte på å møtes en til to ganger per år. 
Ekstraordinært møte i beredskapsrådet kan være aktuelt, hvis det oppstår en situasjon der det er 
nødvendig.  

 
Faste medlemmer i rådet er: 

• ordfører  

• rådmann  

• brannsjef   

• beredskapsleder  
Øvrige kommunale deltakere vil være situasjonsbestemt, ut fra hvilke temaer som er tenkt tatt opp.   
 
 
 



 

 
2 

I tillegg til overnevnte, inviteres/deltar følgende instanser fast i rådet: 
 

• Orkdal og Agdenes Lensmannskontor 

• Heimevernet 

• Sivilforsvaret 

• Røde kors 

• Sanitetsforening/helselag   
 
Hvilke andre instanser som inviteres med i møtene, vil være situasjonsbestemt ut fra saklisten. 
Personer fra blant annet følgende instanser er aktuelle aktører:  

• Energibransjen  

• St. Olavs hospital 

• Bondeorganisasjoner  

• Trondheim havn  

• Orkladal Næringsforening 

• Handelsstanden    

• Beredskapsforum for næringslivet i Orkland  

• Representanter for større arrangement 

• Nabokommuner 

• Andre relevante personer og instanser som er nødvendig for å belyse en problemstilling som 
skal drøftes i beredskapsrådet  

 
Aktuelle tema som presenteres og drøftes i beredskapsrådet er: 

• Risiko- og sårbarhetsanalyser 

• Gjensidig orientering om beredskapsarbeid 

• Informasjon om aktiviteter som styrker samarbeidet omkring samfunnssikkerhet og 
beredskap 

• Planlagte øvelser og evalueringer, eller behov for øvelser  

• Avklare hvem som har ansvar for hva 

• Presentasjon og diskusjon av beredskapsplaner 

• Tema som hver enkelt deltaker i rådet spiller inn  
 

Tilrådingens økonomiske konsekvenser: 
Ingen  

 
Konsekvenser for vedtatte målsettinger: 
I tråd med målsettinger. Det står i kommuneplanenes samfunnsdel, delmål under Modig: Orkland 
skal være et smart, grønt og framtidsretta samfunn. I strategi M6 står det: arbeide helhetlig, 
systematisk og forebyggende for å redusere risiko og konsekvensene av uønska hendelser, flom, 
tørke, skred og ras.  
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