
6.mar 2019

Robusthet i kraft, ekom, 
informasjon og 
velferdsteknologi i Agder.

Dag Auby Hagen

Ass. fylkesberedskapssjef i Agder

fmavdah@fylkesmannen.no 92468690

mailto:fmavdah@fylkesmannen.no


2© Fylkesmannen i Agder

Innhold

➢ Definisjoner

➢ Krav og forventninger

➢ Ansvar og oppgaver

➢ Prosjektene – hensikt og målsettinger

➢ Hvor står vi og hvordan skal vi jobbe videre
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Prinsippene for samfunnssikkerhetsarbeid

➢ Ansvar

➢ Nærhet

➢ Likhet 

➢ Samordning og samvirke
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➢ ha oversikt over risiko- og sårbarhet i samfunnet. 

➢ være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. 

➢ bidra til beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

Fylkesmannen skal:
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Kommunene skal iht. beredskapsforskriften

§ 1 – Formål

§ 2 – Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

§ 3 – Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid

§ 4 – Beredskapsplan

§ 5 – Samarbeid mellom kommuner

§ 6 – Oppdatering og revisjon

§ 7 – Øvelser og opplæring

§ 8 – Evaluering etter øvelser og uønskede hendelser

§ 9 – Dokumentasjon

§ 10 – Tilsyn 
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§ 2 – Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, 
systematisere og vurdere sannsynlighet for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og 
hvordan disse kan påvirke kommunen

Analysen skal som et minimum omfatte

a) Eksisterende og fremtidig sårbarhetsfaktorer i kommunen

b) risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for 
kommunen. 

c) hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre

d) særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur

e) kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og 
evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.

f) behovet for befolkningsvarsling og evakuering

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med 
utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen.



ROBUSTHET I KRAFT, EKOM, INFORMASJON OG 
VELFERDSTEKNOLOGI PÅ AGDER «KEIV PROSJEKTET»   

Arbeidet skal foregå på 2 nivåer:

• overordnet mot direktorater og myndigheter 

• konkret regionalt og lokalt sammen med leverandørene av kraft, ekom, informasjon og 
velferdsteknologi
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KEIV PROSJEKTET

Mål, hovedinnhold og forventede resultater :

Det er en overordnet målsetting å få partene til å møtes for å dele informasjon 

om:

➢ infrastruktur

➢ sårbarhet

➢ konkrete evaluering av hendelser

➢ hva som er samfunnskritisk infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner i Agder

➢ konsekvenser ved bortfall
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Fylkesmannen har følgende målsettinger med prosjektet:

➢ Etablere en regional oversikt over samfunnskritisk infrastruktur og samfunnskritiske 

funksjoner

➢ Styrke ROS Agder med en kartbasert oversikt over kraft, ekom og informasjonsstruktur på 

Agder og med utgangspunkt i denne finne svakheter og muligheter for å øke robustheten 

sammen med relevante aktører

➢ Etablere gode og kartbaserte evalueringssystemer som kan ligge til grunn for evaluering 

og konkrete oppfølging av robustheten etter hendelser og øvelser

➢ Skape møtearenaer hvor sårbarhet, konsekvenser og mulige tiltak når frem til konkret 

handling mellom relevante aktører

KEIV PROSJEKTET



ARBEIDSGRUPPER

STYRINGSGRUPPEKEIV PROSJEKTET
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EVALUERINGSPROSJEKTET I AGDER
REGJERINGENS KRAV OG FORVENTNINGER  Utdrag av St.meld. 10 kap 12.  Kapittel 12: Læring etter øvelser og hendelser 

Regjeringen vil: 

➢ innføre krav til oppfølging av funn fra øvelser og hendelser innenfor samfunnssikkerhetsområdet 
i den statlige forvaltningen i sivil sektor 

➢ at alle hendelser og øvelser i utgangspunktet skal evalueres og at funn og læringspunkter skal 
følges opp gjennom en ledelsesforankret tiltaksplan 

➢ at oppfølging av øvelser og hendelser ikke skal anses som avsluttet før alle punktene i 
tiltaksplanen er fulgt opp tilfredsstillende 

➢ at resultater av oppfølgingen av øvelser og hendelser over en viss størrelse eller alvorlighetsgrad 
skal rapporteres til overordnet instans 
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EVALUERINGSPROSJEKTET I AGDER

Målsettinger:

➢ etablere tilfredsstillende og effektive evalueringer etter hendelser og 
øvelser

➢ etablere en analyseorganisasjon som trekker ut erfaringer fra hendelser 
og systematiserer, kartfester og konsekvens vurderer de enkelte 
hendelsene

➢ effektivisere og forenkle evalueringsarbeidet i kommunene slik at man 
fanger erfaringer og oppfølgingstiltak på en mer målrettet og rasjonell 
måte

➢ etablere kartfestede løsninger for å dele situasjonsbilder som kan styrke 
situasjonsforståelsen under hendelser og øvelser. Dette slik at det kan 
brukes effektivt under påfølgende evalueringer og erfaringsdelinger

➢ samarbeide med DSB og UiA slik at prosjektet kan få styrke og 
overføringsverdi
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EVALUERINGSPROSJEKTET I AGDER



Facebook Fylkesmannen i Agder
Nettside fylkesmannen.no/av

Dag Auby Hagen

fmavdah@fylkesmannen.no
370 17522 eller 92468690

Ass.Fylkesberedskapssjef

Takk for oppmerksomheten!


