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Interpellasjon om beredskapsplan for Flesberg kommune til kommunestyret 
21.2.2019. 
 

Den 1.1.2010 ble krav til kommunal beredskapsplikt gjort gjeldene. 

Fylkesmann kom på tilsyn den 25.9.2012. Her ble det funnet avvik på blant annet beredskapsarbeid ved 
at det ikke var lagd sårbarhets(ROS)-analyse. I møtet hvor blant annet Ordfører og Rådmann var tilstede 
ble det enighet om 1.7.2013, som frist for å rette opp dette. 

 

26.4.2014 kom det opp en VA plan til behandling i kommunestyret. Her var et av punktene å sikre 
vanninntak og pumpestasjoner mot flom. Dermed etterlyste Venstre nivå for flom som man la til grunn. 
Det viste seg da at den høyden var vurdert til tross for at konsulenten hadde anbefalt og kommet med 
tilbud på å gjøre flomberegning. 

  

Venstre gjorde da noen undersøkelser og fant ut at det ikke var lagd sårbarhets(ROS)-analyse. Det til 
tross for at det har vært etterlyst av relevante personer i kommunen. 

 

11.12.2014 så skulle budsjettet for Flesberg kommune behandles. Venstre anså dette som så viktig å 
sikre innbyggere og besøkendes liv, helse og eiendeler at vi la frem forslag om at vi ikke gjorde nye 
investeringen før sårbarhets(ROS)-analyse var gjennomført og kostandskonsekvensene var kartlagt. 
Venstre sitt forslag ble nedstemt mot Venstre sin stemme og det ble argumentert for at dette var en 
mindre sak. Det ble hevdet at Rådmann hadde alle de fullmaktene han trengte for å gjøre dette arbeidet.  
Det har siden vært argumentert for at det var Fylkesmannen skyld at avvikene ikke var lukket fordi at de 
ikke hadde sendt over prokollen fra møtet 25.9.2012. Dette oppfatter jeg som en ren ansvarsfraskrivelse 
som ikke henger på greip. Plikten å lage og oppdatere beredskapsplan forutsetter ikke at man først skal 
bli fortalt at man må gjør dette.     

 

14.10.2016 var det nytt tilsyn fra Fylkesmann hvor avvikene ikke var lukket.  

 

4.4.2018 ble det gjort nytt tilsyn for å sjekke ut tilstanden. Avvikene var ikke lukket Det ble gitt frist til å 
kommentere foreløpig rapport til 25.4.2018. 
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12.12.2018 ble det i forbindelse med budsjettet for 2019 gjort undersøkelser for å eventuelt få satt av 
midler til dette og få løftet saken i bevisstheten. Det viste seg da at det ikke var innkommet noen 
kommentarer til 25.4.2018. Dermed ble det foreløpige rapporten endelig og det ble gitt 6 ukers frist til å 
redegjøre for hvordan man vil rette opp avvikene. Som følge av dette be det fremmet et forslag om å 
sette av kr 200 000.- til å bruke på konsulenter el.l. slik at Rådmannen kunne få kjøpt seg fri fra annet 
arbeid. Forutsetningen var å bruke denne tiden tid til å gjøre ferdig sårbarhets(ROS)-analyse og 
beredskapsplan. Rådmannen avviste at arbeidet ikke var ferdig og forslaget falt mot Venstre sin stemme.  

 

Oppdager da det 15.2.2019 at det i tillegg til at dette arbeidet ikke var ferdig og godkjent, så viser det seg 
at 6 ukers fristen for å kommentere også er ignorert av Flesberg kommune. 

 

Flesberg Venstre vil på bakgrunn av dette be om å få klarlagt om Flesberg Venstre hadde rett i at 
planarbeidet ikke var ferdig i forbindelse med budsjettarbeidet for 2019.  

Videre må Flesberg Venstre be om å få bekreftet eller avkreftet at Rådmannen feil informerte 
kommunestyret og å påstå at Flesberg Venstre sin representant feilinformerte kommunestyret. 

 

Flesberg Venstre ber om et vedtak i kommunestyret som instruerer Rådmannen om å sluttførearbeidet 
med sårbarhets(ROS)-analyse og beredskapsplan  til neste kommunestyremøte og rapportere tilbake til 
kommunestyret når arbeidet er gjort og senere godkjent av Fylkesmann. 

 

Arve Nesthorne 21.2.2019  

 
 

 


