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ROS-analysen gir et oversiktsbilde over risiko og sårbarhet i kommunen. Den 

inneholder en vurdering av 26 alvorlige hendelser som kan ramme Tana 

kommune. 
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1.0 Innledning 

1.1 Sammendrag 

Risikobilde 

Analysen skal primært være et verktøy for kommunens ledelse og gi et grunnlag for oppfølging og 

prioriteringer på overordnet nivå. 

Analysen kan også være et verktøy for politikerne da det kan gi grunnlag for forebyggende prosjekter 

eller politisk arbeid utenfor organisasjonen. 

Andre organisasjoner eller virksomheter i kommunen kan bruke analysen som utgangspunkt for mer 

nærmere analyser internt. 

Prioriteringer og tiltak 

Samlet risikomatrise for alle vurderte hendelser for Tana kommune illustreres her:  

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

3,15 9  

Sannsynlig 

 

4,25 1,2,6,7,10,11,1

2,16,17,19,20,

21,22,23,26 

18 

Lite sannsynlig 

 

88 5,13,14 24 

Krav til prioritering følger av samme bildet hvor rødt har høyest prioritet etterfulgt av gult og grønt. 

Tallene i matrisen angir hendelsenes nummerering. Forslag til tiltak er fremstilt under den enkelte 

hendelse under punkt 2.0. 

Krav til oppdatering av den helhetlige ROS-analysen 

ROS-analysen skal vurderes oppdatert ved neste revidering av planstrategien i 2020. Videre skal den 

vurderes oppdatert hvert fjerde år etter det. 

Dersom det forekommer en radikal endring i risikobildet til det negative i forhold til vurderingene 

gjort her skal den helhetlige ROS-analysen oppdateres umiddelbart. 

 

1.2 Bakgrunn 
I 2010 vedtok Justis- og Politidepartementet LOV 2010-06-25 nr. 45: Lov om kommunal 

beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). 

§ 14 i Sivilbeskyttelsesloven beskriver kommunal beredskapsplikt og risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere 

sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. 

Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og 

sårbarhetsanalyse. 
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FOR 2011-08-22 nr. 894: Forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 gir nærmere føringer for hva 

den overordnede risiko- og sårbarhetsanalysen skal inneholde. 

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 

beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov av 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 

byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven). 

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. plan- og 

bygningslovens § 11-4 første ledd, og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet. 

 

1.3 Målgruppe 
1.3.1 Kommunalt ansatte hvis ansvars- og tjenesteområde berøres av ROS-

analysen. 

1.3.2 Innbyggere og virksomheter i Tana kommune som kan omfattes av en krise 

eller katastrofe. 

1.3.3 Nødetater og beredskapsorganisasjoner som kan berøres av en krise som 

oppstår i Tana kommune. 

1.3.4 Tilreisende, gjennomreisende og personer som har sporadisk opphold i Tana 

kommune. 

1.4 Hovedmål 
1.4.1 Utforme en overordnet kommunal ROS-analyse som skal vedtas av 

kommunestyret. 

1.4.2 Skape bevissthet rundt ROS-områder i planlegging og bidra til samarbeid på 

tvers av sektorer, etater og virksomheter i videre arbeid med ytterligere 

analyser. 

Analysen tar for seg en overordnet kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-

analyse) som skal danne grunnlaget for beredskapsplaner, dimensjonering av den 

kommunale beredskapen og fokusområder i beredskapsarbeidet. 

 

ROS-analysen identifiserer primært uønskede hendelser og avdekker eventuelle behov 

for ytterligere analyser innenfor kommunens ansvars- og tjenesteområder. Identifiserte 

uønskede hendelser utenfor kommunens ansvars- og tjenesteområder oppfordrer 

andre relevante aktører til å gjennomføre ytterligere analyser. 

 

ROS-analysen tar også hensyn til gjeldende risikoer som er utenfor våre 

kommunegrenser og som kan påvirke Tana kommune ved en krise og/eller katastrofe. 

1.5 Delmål 
1.5.1 Identifisere risikoområder i Tana kommune ved bruk av arbeidsgrupper, 

samarbeidsgrupper og eksterne aktører (organisasjoner eller lignende). 

1.5.2 Innhente relevant informasjon tilknyttet ulike hendelser som medfører risiko 

(sannsynlighet x konsekvens) og tilhørende tiltak. 
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1.6 Kjennetegn i helhetlig ROS-analyse 

Større uønskede hendelser 

Analysen har hovedfokus på større hendelser som har et omfang som gjør at kommunens 

kriseledelse blir involvert. Dette er krisehendelser som skiller seg vesentlig fra de hendelser som 

rutinemessig håndteres til daglig uten behov for ekstraordinær innsats. Større hendelser kan være 

krisehendelser som berører et større antall personer, flere sektorer og som krever ekstraordinær og 

koordinert innsats, spesiell kompetanse eller langvarig innsats. 

Sektorovergripende 

Kommune-ROS er en sektorovergripende analyse, der kartleggingen av risiko og sårbarhet i 

utgangspunktet omfatter alle sektorer og samfunnsområder i Tana kommune. Analysen har også 

fokus på sektorovergripende utfordringer som gjensidig avhengighet mellom ulike infrastrukturer, 

samt behovet for samarbeid på tvers av sektorer og mellom ulike nivå. Eksempelvis hvilke 

konsekvenser et langvarig bortfall av kraftforsyningen vil ha for andre samfunnsviktige tjenester. 

Analysen skal gi et så komplett risikobilde som mulig innenfor kommunens geografiske område. 

Analysen omfatter derfor all virksomhet innenfor kommunens grenser (ikke bare kommunal 

virksomhet og ansvarsområder) og til en viss grad også virksomhet utenfor kommunens grenser som 

kan påvirke kommunen. 

Grovanalyse 

Analysen er på overordnet nivå, favner vidt og går ikke i dybden. Analysen har et 

kommuneperspektiv, i motsetning til de mer detaljerte dybdeanalyser som gjøres på sektor- og 

virksomhetsnivå og fagområder. Statistikker og vurderinger er brukt til å komme grem til 

analyseresultatene og er valgt presentert i risikodiagram (konsekvens x risiko) med verdier fra 1-5. 

ROS-analyser på sektornivå, jf. sektor- og særlover må utarbeides i sektorene der også valg av 

systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne risiko gjøres. 

1.7 Definisjoner 

Samfunnssikkerhet 

Samfunnssikkerhet gir uttrykk for samfunnets evne til å hindre uønskede hendelser, redusere 

skadevirkningene når de skjer og evnen til å komme tilbake til normaltilstand så snart som mulig 

etter en hendelse. 

Begrepet samfunnssikkerhet omfatter alle typer påkjenninger (kriser og ulykker) som samfunnet kan 

utsettes for. Tiltak for å ivareta befolkningens trygghetsfølelse og tiltak for å sikre kritisk infrastruktur 

og samfunnsfunksjoner omfattes også av begrepet. 

Risikomatrise 

En risikoanalyse vil vise sannsynligheten for og konsekvensene av særlig alvorlige hendelser innenfor 

de enkelte risikoområdene. Resultatet av analysen vil bli illustrert ved en risikomatrise som er inndelt 

i grønt, gult og rødt. Hvor hendelsen havner i risikomatrisen vil være førende i forhold til krav til 

prioritering og oppfølging. 
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Forebygging 

Forebygging handler først og fremst om tiltak for å redusere sannsynligheten for at en uønsket 

hendelse skal inntreffe, og tiltak for å redusere konsekvensene av en uønsket hendelse (dersom den 

likevel skulle inntreffe). 

I noen tilfeller er det vanskelig å redusere sannsynligheten, eks. ras og flom, og forebygging handler 

her om å redusere konsekvensene. F.eks. å unngå bygging i ras- og flomutsatte områder. Også det 

generelle beredskapsarbeidet handler om å redusere konsekvensene av en krise eller ulykke, men 

dette omtales som beredskap, jf. definisjon nedenfor. 

Beredskap 

Beredskap er forberedelser som gjøres før krisen inntreffer (innsatsplaner, kriseplaner, rolleavklaring, 

rutiner, resurser, kunnskap, øvelser mm.), slik at en er i stand til å håndtere krisen på en best mulig 

måte når den faktisk har skjedd og frem til ny normalisert tilstand. 

1.8 Metodikk for risikovurdering 

ROS-analyse 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk fremgangsmåte for å kartlegge risiko 

innenfor et nærmere definert system som i dette tilfellet er Tana kommune. 

Våre analyser er basert på følgende kriterier: 

For konsekvensvurdering 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Liv og helse Ingen 
personskader 

Få og små 
personskader 

Få men 
alvorlige 
personskader 

Noen døde  
Noen alvorlig 
skadd  
Noen evakuerte 

Mange døde 
Mange alvorlig 
skadd  
Mange 
evakuerte 

Miljø Ingen 
miljøskade 

Mindre 
miljøskade 

Alvorlige skader 
på miljøet 

Omfattende 
skader på miljøet 

Svært alvorlige 
og langvarige 
skader på miljøet 

Materielle 

verdier 

 

Skader opp til 
kr 30.000 

Skader for 
mellom kr. 
30.000 og 
300.000 

Skader for 
mellom kr. 
300.000 og 
3.000.000  

Skader for mellom 
kr. 3.000.000 og 
30.000.000  

Skader for mer 
enn kr. 
30.000.000  

Kommunal 

tjeneste-

produksjon 

Kun mindre 
forstyrrelser/ 
forsinkelser i 
tjeneste-
produksjonen 

Tjenesten settes 
midlertidig ut av 
drift. Kan føre til 
skader dersom 
det ikke finnes 
back-up rutiner. 

Tjenesten 
stanses i flere 
døgn (mer enn 
24 timer) 

Tjenesten settes 
ut av drift for 
lengre tid. Andre 
avhengige 
tjenester rammes 
midlertidig 

Hoved- og 
avhengige andre 
tjenester settes 
permanent ut av 
drift 

 

For sannsynlighetsvurdering 

Lite sannsynlig Sannsynlig Svært sannsynlig 

100 år > 

 

50 – 100 år 10 – 50 år 1-9 år X<1 år 
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Resultatet av analysen er videre illustrert i en risikomatrise som følger: 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

   

Sannsynlig 

 

   

Lite sannsynlig 

 

   

 

For hendelser som ligger i rød sone, er risikoen uakseptabel. Dette innebærer at det må utføres 

risikoreduserende tiltak, for å få risikoen innenfor akseptable rammer (helst grønn sone). Dette kan 

innebære at et planlagt tiltak må tas ut av planen eller reduseres i omfang. Det kan og lages 

bestemmelser med rekkefølgekrav om sikringstiltak. Hvis en ikke har god nok kunnskap om risikoen, 

kan det stilles krav om nærmere undersøkelser i sammenheng med byggetiltak eller reguleringsplan, 

slik at risikoen kan kartlegges mer presist slik at eventuelle forebyggende eller avbøtende tiltak kan 

planlegges. 

Når det gjelder hendelser i gul sone, skal tiltak bli vurdert for å bedre sikkerheten. Det skal være et 

mål å få risikoen så lav som praktisk mulig. 

Hendelser i grønn sone er i utgangspunktet uttrykk for akseptabel risiko, men ytterligere 

risikoreduserende tiltak bør gjennomføres når det er mulig ut ifra økonomiske og praktiske 

vurderinger. 

2.0 Helhetlig ROS-analyse for Tana kommune 
Det er lagt vekt på at analysen skal ha hovedfokus på «større hendelser». Det er også forsøkt å fange 

opp tverrsektorielle sammenhenger.  Vurderingene som er gjort er på bakgrunn av erfaring med 

hendelsen tidligere, nåværende situasjon og fremtidig utvikling. 

Vi har identifisert aktuelle hendelser for Tana kommune og inndelt de som følgende: 

I. Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur 

1. Langvarig bortfall av strømforsyningen 

2. Bortfall av telefon og datakommunikasjon 

3. Svikt i forsyning av vann, eventuelt forurensning 

4. Svikt i avløpssystem 

5. Langvarig stengt vei 

6. Plutselig bemanningssvikt i helsesektoren 

7. Plutselig økt behov for helsetjenester 

8. Plutselig bemanningssvikt i skole og barnehage 

II. Naturhendelser, jf. Klimaendringer 

9. Ekstremvær (vind, nedbør, kulde) 

10. Skred (kvikkleire, stein-, snø-, sørpe-…) 
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11. Flom og erosjon 

12. Stormflo jf. Havnivåstigning 

III. Andre ulykker og kriser 

13. Brann i offentlig bygning 

14. Brann i bygning m/mange mennesker 

15. Skog- og lyngbrann 

16. Utslipp fra skip 

17. Akutt utslipp fra bil 

18. Større trafikkulykke på vei 

19. Skips- eller båtulykke 

20. Terror, sabotasje, skyte-, gisselhendelse 

21. Epidemi, pandemi 

22. Alvorlig utbrudd fiske-, husdyrsykdom 

23. Alvorlig svekkelse i omdømme/tillit til kommunen 

24. Atomhendelse 

25. Utslipp fra nedgravde oljetanker 

26. Eksponering for radon 

2.1 Analyse og risikobilde av uønskede hendelser 

I. Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur 

1. Langvarig bortfall av strømforsyningen 

I henhold til lokal utredning for Tana kommune fra 2013 utført av Varanger Kraftnett så er «Det 

lokale elektriske forsyningsnettet…godt utbygd. Det forekommer ingen kapasitetsproblemer eller 

flaskehalser.» (s. 5). Brudd på det lokale nettverket inntreffer dermed ikke så ofte. Lokale brudd som 

tidligere har inntruffet har vært kortvarige. 

Sentralnettet derimot er svært sårbart på grunn av sine mange tilknytningspunkt og begrensede 

kapasitet. Store deler av Nord-Norge opplevde den 29. januar å miste strømmen på grunn teknisk 

svikt kombinert med feil på en ledning og påkjenning ved dårlig vær. Enkelte opplevde å være uten 

strøm i 3 timer. Tana kommune klarte seg bra under dette strømbruddet da vi ble koblet til ekstra 

forsyning med strøm fra Finland.  

Som vurderinger senere i ROS-analysen vil vise så vil det skje hyppigere forekomster av ekstremvær 

på grunn av klimaendringer. På landsbasis så er klima den største årsak til brudd i strømforsyningen 

av de ikke-varslede avbruddene i følge statistikk fra 2009 (NVE 2010). Det er dermed ikke urealistisk å 

regne med at vi opplever et større strømbrudd innenfor en 100 års periode. 

Dersom vi skulle oppleve et større strømbrudd (varer i mer enn 1 time) så er Tana kommune pr. dags 

dato sårbart i forhold til at kommunen ikke har nødstrømsaggregat til hovedsentralen for alle 

kommunale datatjenester/løsninger. Tana kommune drifter i tillegg en god del løsninger eksternt 

som vil bli påvirket.  

Ytterligere konsekvens ved tap av datatjenester vil være at helsesektoren blir svært sårbar uten 

tilgang til pasientjournaler.  I verste tilfelle kan dette føre til tap av liv.  
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Kommunen har fattet budsjettvedtak om etablering av nødstrømsaggregat til hovedsentralen som 

skal gjennomføres i 2015. Når nødstrømsaggregatet er på plass vil dette kunne bidra til å redusere 

konsekvensene ved et eventuelt langvarig strømbrudd.  

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

   

Sannsynlig 

 

 X  

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

 

2. Bortfall av telefon og datakommunikasjon 

Denne hendelsen henger i stor grad sammen med strømforsyningen. Sannsynligheten og 

konsekvensene er ved slik årsakssammenheng lik den foregående hendelsen hva gjelder 

datakommunikasjon. 

Tana kommune har god beredskap ved tilfelle av bortfall av alle mobilnett. Ved bortfall av 

fasttelefoni samtidig vil kommunen være sårbar da vi bare sitter igjen med satelittelefon. 

Sannsynligheten for en kombinasjon av disse to ansees for å være lav. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

   

Sannsynlig 

 

 X  

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

Forslag til risikoreduserende tiltak: 

 Gjennomføring av etablering av nødstrømsaggregat 2015 

 Nærmere ROS-analyse på hendelsen innenfor helsesektor. Fokus på 

kartlegging av sårbare grupper og beredskap. 
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3. Svikt i forsyning av vann 

En slik hendelse kan forårsakes av ledningsbrudd på hovedledningsnettet som følge av akutt 

hendelse eller manglende vedlikehold. Dårlig hygienisk kvalitet kan også gjøre at 

produksjonen/leveringen stopper. 

Tana kommune har opplevd det på deler av nettet tidligere og det er stor sannsynlighet at det kan 

skje igjen. Dette er imidlertid små og lokale tilfeller som har kort varighet. Konsekvensene i disse 

tilfeller er vurdert ufarlige. 

Verste konsekvens ved ledningsbrudd er ved elvekrysningen mellom Horbma og Alleknjarg. Dette vil 

sette deler av tjenesteproduksjonen midlertidig ute av drift over lengre tid. Sannsynligheten er 

derimot liten da dette ledningsnettet er nytt. 

ROS-analysen har vist at det innenfor fagområdet som omfattes av denne hendelsen finnes svært 

mange forebyggende tiltak og beredskapstiltak som kan iverksettes for å redusere sannsynligheten. 

Tana kommune har allerede investert mye de siste årene på dette området blant annet ved 

utbedring av røranlegg.   

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 
X   

Sannsynlig 

 

   

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

Forslag til risikoreduserende tiltak: 

 Gjennomføring av etablering av nødstrømsaggregat 2015 

 Nærmere ROS-analyse på hendelsen innenfor helsesektor. Fokus på 

kartlegging av sårbare grupper og beredskap. 

Forslag til risikoreduserende tiltak: 

 Fortsette arbeidet med å iverksette forebyggende tiltak. 

 Vurdere tiltak i forhold til dagens beredskap. 



10 
 

4. Svikt i avløpssystem 

Største årsak til en slik hendelse vil skyldes store nedbørsmengder. Store nedbørsmengder kan føre 

til overløp i pumpestasjoner og renseanlegg. Det kan også føre til oversvømmelser i kjellere til private 

boliger. 

I verste tilfelle så fører hendelsen til mindre utslipp av kloakk i hovedelva. Tilfellet er vurdert til å 

være sannsynlig med bakgrunn i klimaendringene.  

Konsekvensene er vurdert å være ufarlig da små utslipp ikke vil ha noe forurensende effekt i en elv 

med stor vannføring og mye sterk strøm. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

   

Sannsynlig 

 
X   

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor grønn sone. 

 

5. Langvarig stengt vei 

Mindre kommunale veier rammer i tilfelle et mindre antall og er dermed en hendelse av mindre 

karakter. I en overordnet ROS-analyse er det langvarig stengt vei på hovedveinettet som blir vurdert.  

Kortvarig stenging av vei er sannsynlig innenfor en 50 års periode på grunn av snøskred eller ras. 

Konsekvensene er vurdert for å være relativt små da veinettet i Tana gir flere alternativ ved 

omkjøring via Finland eller over isvei på vinterstid. Videre har Tana ingen grender som blir helt 

avskåret fra omverdenen.  

Langvarig stengt vei vurderes å være lite sannsynlig. I verste tilfelle ved behov for legehjelp eller 

brann under tiden med langvarig stengt vei kan frakttid til sykehus eller utrykningstid bli lengre enn 

ved normaltilstand. Det er dermed potensielt farlig med langvarig stengt vei dersom det skjer i 

kombinasjon med andre hendelser. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

   

Sannsynlig 

 

   

Lite sannsynlig 

 

 X  

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor grønn sone. 
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6. Plutselig bemanningssvikt i helsesektoren 

Analysen tar utgangspunkt i bemanningssvikt på halvparten eller flere. Den største trusselen som kan 

forårsake plutselig bemanningssvikt er representert ved epidemier eller pandemier i verden. 

Eksempler fra tidligere er svineinfluensa, fugleinfluensa og Ebola. Folk reiser mer og sykdommer 

sprer seg fort dersom de går uoppdaget.  Hendelsen er dermed vurdert for å være sannsynlig. 

Konsekvensene er vurdert for å være potensielt farlig dersom hendelsen skulle skje. Kvaliteten på 

pleie og omsorg svekkes og kan i verste tilfelle føre til dødsfall. 

Aktuelle planverk som ivaretar forebygging, rutiner, beredskap og tilbakeføring til normaltilstand er 

gamle. Tana kommune er dermed sårbar ved en slik hendelse. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

   

Sannsynlig 

 

 X  

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

 

7. Plutselig økt behov for helsetjenester 

Analysen tar utgangspunkt i økt behov for helsetjenester (økt bemanning) pga. ulykke, krise eller 

katastrofe som forårsaker sykdom, skader og dødsfall i unormalt omfang. 

Årsaker til slike hendelser er epidemi, større trafikkulykker, pandemi, terrorhandling, katastrofe (mer 

enn 5 skadde) eller storbrann. 

Hendelsen er vurdert for å være sannsynlig innenfor et 10-50 års perspektiv. 

Dersom beredskap og retningslinjer/rutiner ikke er på plass så kan en slik hendelse i verste tilfelle 

føre til dødsfall. 

Aktuelle planverk som ivaretar forebygging, rutiner, beredskap og tilbakeføring til normaltilstand er 

gamle. Tana kommune er dermed sårbar ved en slik hendelse. 

Forslag til risikoreduserende tiltak: 

 Nærmere ROS-analyse på hendelsen innenfor helsesektor. Fokus på 

forebyggende tiltak og beredskap. 

 Oppdatere aktuelt planverk. 
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Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

   

Sannsynlig 

 

 X  

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

 

8. Plutselig bemanningssvikt i skole og barnehage 

Analysen tar utgangspunkt i fravær av halvparten eller mer av bemanningen ut over en uke uten 

tilgang til ekstern bemanning hvorpå kommunens kriseledelse blir involvert. 

Årsak til hendelsen kan være sykefravær eller streik. Streik anses for å være lite sannsynlig med 

dagens system hvor riksmegler blir koblet inn i ved langvarige streiker. Sykefravær er i tråd med 

vurderingen gjort i hendelse nr. 6 i forbindelse med epidemi/pandemi vurdert for å være sannsynlig. 

 Bemanningssvikt over en lengre periode vil gå utover undervisningen i skolen. Elevene får ikke 

tilfredsstillende opplæring og når ikke kompetansemålene. Hendelsen er vurdert for å være ufarlig. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

   

Sannsynlig 

 

   

Lite sannsynlig 

 
X   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor grønn sone. 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak: 

 Nærmere ROS-analyse på hendelsen innenfor helsesektor. Fokus på 

forebyggende tiltak og beredskap. 

 Oppdatere aktuelt planverk. 
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II. Naturhendelse, jf. klimaendringer 

9. Ekstremvær(vind, nedbør, kulde) 

Ekstremvær defineres til en av eller kombinasjoner av følgende faktorer: 

 Sterk vind i form av storm eller orkan 

 Store nedbørsmengder med svært stor flom-/snøskredfare 

 Kulde med temperaturer under 40 grader 

I følge FylkesROS for Finnmark så har Meteorologisk Institutt siden 1994 sendt ut 16 varsler om 

ekstremvær som har berørt Finnmark. 12 om sterk vind og 4 om høy vannstand. 8 av varslene 

omfattet hele fylket og 2 varsler omfattet kun Øst-Finnmark. Siden FylkesROS for Finnmark ble 

utarbeidet kan vi legge til stormen Jorun i 2014 til varsel som omfattet hele fylket. 

Frekvensen de siste 20 årene og fremtidsprognosene viser at hendelsen er svært sannsynlig. 

Ved ekstremvær over lengre tid og i kombinasjon med strømbrudd kan enkelte sårbare grupper i 

Tanas befolkning være spesielt utsatte.  

Kommunen vil ved ekstremvær over lengre tid få utfordring med å yte helsetjenester utenfor 

institusjonene til sårbare brukere.  

Aktuelle planverk som ivaretar forebygging, rutiner, beredskap og tilbakeføring til normaltilstand er 

gamle. Tana kommune er dermed sårbar ved en slik hendelse. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

 X  

Sannsynlig 

 

   

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor rød sone. 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak: 

 Nærmere ROS-analyse på hendelsen innenfor helsesektor. Fokus på 

forebyggende tiltak og beredskap. 

 Oppdatere aktuelt planverk. 
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10. Skred (kvikkeleire, stein-, snø-, sørpe-…) 

Analysen tar utgangspunkt i de mest aktuelle typer skred som er representert i Tana kommune. 

Årsaken til hendelsen kan være ekstremvær, hyppig snøsmelting, frostsprengning, erosjon, 

gravearbeid i ustabile masser m.m. 

Kvikkeleire er ikke kartlagt i Tana kommune, men vi kjenner til noen utsatte områder. Videre har vi 

hatt kvikkleireskred tidligere. Det siste store skredet gikk øverst i Buolmátjohka/Polmakelva i siste 

halvdel av 1990-tallet. Kvikkleireskred er dermed vurdert sannsynlig i visse deler av Tana kommune 

og er potensielt farlig ved at det kan ramme eksisterende bebyggelse og/eller hovedveistrekninger. 

Steinskred/sprang er vurdert sannsynlig med bakgrunn i kjennskap til enkelte utsatte områder og er 

potensielt farlig da det kan ramme FV890, biler og mennesker. 

Mindre jord-/leirskred skjer ofte langs elver/bekker. Siste skred av denne typen gikk i Tanaelva ved 

Hillágurra i 2013. Dette skredet førte ikke til personskader eller materielle skader. Tana kommune 

har enkelte områder med bebyggelse som har angitt potensiell fare i Skrednett.  

Snøskred er vurdert svært sannsynlig i spredte fjellområder i hele kommunen. På bakgrunn av dagens 

klimaforhold, kjennskap til utsatte områder og en åpen scooterløype innenfor rasfarlig område er det 

i en kommune som Tana med mye aktivitet på vinterstid i form av snøscooter og skigåing er 

hendelsen potensielt svært farlig. Kommunen har hatt flere enkelttilfeller hvor menneskeliv har gått 

tapt i snøskred. Siste kjente hendelse med snøskred er fra 2015 hvorpå snøscooter med fører ble tatt 

av snøskred på åpen scooterløype i Austertana. Denne hendelsen medførte ingen personskader. 

Dagens planverk er gamle og mangler ROS-analyser for hendelsen. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

 X  

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

Forslag til risikoreduserende tiltak: 

 Nærmere ROS-analyse på hendelsen i areal- og eventuelle 

reguleringsplaner. 

 Ikke tillate fradeling eller bygging i rasutsatte områder. 
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11. Flom og erosjon 

Flom i Tanaelva er en årviss hendelse, men de siste 15 årene har det vært lite isgang og vårflommen 

har kun nådd 5 – 10 års flomnivå. Simuleringer av fremtidig flomnivå utført i regi av NVE, tilsier at 

hovedelva vil få en kraftig reduksjon i middels årsflom i løpet av de neste 100 årene. Samtidig antas 

vårflommen å komme tidligere enn i dag. Hendelsen er vurdert til å være sannsynlig. 

Kjente hendelser i tana: Isblokker på E6 langs Storfossen i 1999. Ispropper ved Polmak (1920-tallet) 

og i Bonakas (2 hendeler fra 1940 – 90), som førte til oversvømmelse av store bebygde områder. 

NVE har på de mest utsatte strekninger allerede gjort forebyggende tiltak for å forhindre flom og 

erosjon. Det gjenstår fortsatt en kjent strekning i Juovlajohka/Julaelva som er svært utsatt. Sist kjente 

hendelse her var i 2011. Da ble FV 282 oversvømt og stengt og store områder med dyrka mark ble 

satt under vann. I tillegg til at noe bebyggelse fikk vann i kjelleren. NVE er under arbeid med å få 

iverksatt tiltak på denne strekningen. 

Dagens planverk er gamle og mangler ROS-analyser for hendelsen. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

 X  

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

12. Stormflo, jf. havnivåstigning 

Hendelsen er et godt kjent fenomen i Tana og er vurdert sannsynlig. Kommunen har noen 

landområder og havneområder som kan bli rammet ved flo. Mulig havnivåstigning kan på sikt gjøre 

at kystnære områder som i dag ikke blir, kan rammes. 

Dagens planverk er gamle og mangler ROS-analyser for hendelsen. Fremtidig mulighet for større 

materielle skader og mindre miljøskader gjør at hendelsen i tillegg vurderes å være potensielt farlig. 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak: 

 Nærmere ROS-analyse på hendelsen i areal- og eventuelle 

reguleringsplaner. 

 Ikke tillate fradeling eller bygging i rasutsatte områder. 
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Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

 X  

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

 

III. Andre ulykker og kriser 

13. Brann i offentlig bygning 

Bygningene Tana rådhus, Polmak kirke og Polmak museum inngår i denne analysen. Rådhuset har i 

tråd med dagens lovverk etablert særskilte brannsikringstiltak og har automatisk brannvarsling til 

110. Videre har Tana etablert samarbeidsavtale med Utsjok brannvesen og har dermed kort 

uttrykningstid til Polmak. Analysen vurderer derfor dagens tilstand i forhold til forebyggende tiltak, 

beredskap og kapasitet for å være svært god.  

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

   

Lite sannsynlig 

 

 X  

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor grønn sone. 

14. Brann i bygning m/mange mennesker 

Bygningene Tana helsesenter, omsorgssenter, omsorgsboliger, bofellesskap m/psykiatriboliger, 

flerbrukshallen, miljøbygget, skoler, barnehager, Tana kirke og Polmak kirke inngår i denne analysen. 

Flere av bygningene har i tråd med dagens lovverk etablert særskilte brannsikringstiltak og har 

Forslag til risikoreduserende tiltak: 

 Nærmere ROS-analyse på hendelsen i areal- og eventuelle 

reguleringsplaner. 

 Ikke tillate fradeling eller bygging i rasutsatte områder. 
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automatisk brannvarsling til 110. Samarbeidsavtale med Utsjok brannvesen gjelder også her i noen 

tilfeller. 

Analysen vurderer derfor dagens tilstand i forhold til forebyggende tiltak, beredskap og kapasitet for 

å være svært god. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

   

Lite sannsynlig 

 

 X  

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor grønn sone. 

 

15. Skog- og lyngbrann 

Mindre bråtebranner eller skog/lyngbranner inntreffer flere ganger årlig i kommunen, men har vært 

av en slik karakter at brannene er håndtert av eget brannvesen.  

I kombinasjon med langvarig tørke og sterk vind er det potensielt svært sannsynlig at mindre branner 

utvikler seg til en storbrann.  

Analysen vurderer derfor dagens tilstand i forhold til forebyggende tiltak, beredskap og kapasitet for 

å være god.  

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 
X    

Sannsynlig 

 

   

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

Forslag til risikoreduserende tiltak: 

 Vurdere behov for forebyggende tiltak. 

 Vurdere behov for styrking av beredskap/utstyr. 



18 
 

16. Utslipp fra skip 

Dagens beredskap er god. Kommunen har eget oljevernutstyr og er med i IUA Øst-Finnmark. 

Det er likevel sannsynlig at en slik hendelse skjer ved utslipp av tung bunkersolje ved grunnstøting. 

Kommunen har et svært sårbart punkt ved innseilingen til kvartsittbruddet i Austertana. Ruten er 

grunn, smal og svingete. Det er heller ikke losplikt i dette området. Det er planlagt mudring av 

innseilingen, men før det er iverksatt vil hendelsen være sannsynlig. 

En slik hendelse i Austertana fremstiller en potensiell fare. Innseilingen skjer rett ved vernet 

hekkeområde for flere truede fuglearter. En forurensning av strandsonen vil gi alvorlige skader på 

miljø og fugleliv. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

 X  

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

 

17. Akutt utslipp fra bil 

Med økende tungtrafikk og farlig gods på deler av stamveinettet er det sannsynlig at en slik hendelse 

inntreffer innenfor et tidsperspektiv på 50 – 100 år på grunn av utforkjøring. 

En eventuell tankbilvelt på E6 kan medføre forurensning av grunn eller avrenning til Tanaelva. Det 

kan også føre til stengt vei og materielle skader på kjøretøy og/eller veibane. 

Tana kommune har samarbeidsavtale med Utsjok brannvesen som kan redusere uttrykningstid til 

enkelte strekninger. Kommunen er videre med i IUA Øst-Finnmark. 

Potensiell fare regnes for å være akseptabel da kommunal beredskap, planverk og rutiner ansees for 
å være god. 
Ytterligere risikoreduserende tiltak ligger utenfor kommunens ansvarsområde. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

 X  

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 
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18. Større trafikkulykke på vei 

Med økende tungtrafikk og farlig gods på deler av stamveinettet er det sannsynlig at en slik hendelse 

inntreffer innenfor et tidsperspektiv på 50 – 100 år. Årsaken til en slik hendelse kan skyldes lav 

veistandard på E6, glatt veibane, uaktsomhet eller lignende. 

Verste potensielle tilfelle er møteulykke mellom tungt kjøretøy og personbil med fare for både akutt 

utslipp fra bil (jf. vurdering i hendelsen over) og tap av ett til flere menneskeliv. Potensiell fare 

vurderes derfor for å være kritisk. 

Potensiell fare regnes for å være akseptabel da kommunal beredskap, planverk og rutiner ansees for 

å være god. 

Ytterligere risikoreduserende tiltak ligger utenfor kommunens ansvarsområde. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

  X 

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor rød sone. 

 

19. Skips- eller båtulykke 

Med økende antall fiskere og båter i Tanafjorden er det sannsynlig at en slik hendelse kan inntreffe. 

Hendelsen kan medføre personskader. Dødsfall vurderes for å være lite sannsynlig. Utfallet avhenger 

av redningsutstyr, årstid, situasjon og hvor det skjer.  

Potensiell fare regnes for å være akseptabel da kommunal beredskap, planverk og rutiner ansees for 
å være god. 
Ytterligere risikoreduserende tiltak ligger utenfor kommunens ansvarsområde. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

 X  

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 
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20. Terror, sabotasje, skyte-, gissehendelse 

På lik linje med FylkesROS for Finnmark vurderer også Tana kommune sannsynligheten for en slik 

hendelse for å være liten. 

Dersom en slik hendelse likevel skulle inntreffe vil konsekvensene være store i et åpent samfunn som 

Tana kommune.  

Aktuelle planverk som ivaretar forebygging, rutiner, beredskap og tilbakeføring til normaltilstand er 

gamle. Tana kommune er dermed sårbar ved en slik hendelse. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

   

Lite sannsynlig 

 

  X 

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

 

21. Epidemi, pandemi 

Eksempler fra tidligere er svineinfluensa, fugleinfluensa og Ebola. Folk reiser mer og sykdommer 

sprer seg fort dersom de går uoppdaget.  Hendelsen er dermed vurdert for å være sannsynlig. 

Videre er vaksinering av barn blitt mer «frivillig». Risikoen for utbrudd av meslinger er dermed blitt 

større.  Nylig har det vært et tilfelle i USA i januar 2015.03.10. 

Konsekvensen av hendelsen kan få omfattende helsemessige og økonomiske skadevirkninger. 

Statlige helsemyndigheters beredskap er regnet for å være god og Norge har dermed ikke opplevd 

store utbrudd av katastrofal/kritisk karakter. Men fordi aktuelle kommunale planverk som ivaretar 

forebygging, rutiner, beredskap og tilbakeføring til normaltilstand er gammel vurderes hendelsen for 

å være potensielt farlig. Tana kommune er dermed sårbar ved en slik hendelse. 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak: 

 Oppdatere aktuelt planverk. 

 Vurdere behov for nærmere analyse på hendelsen innenfor 

skolesektor. 
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Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

 X  

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

 

22. Alvorlig utbrudd fiske-, husdyrsykdom 

Analysen tar utgangspunkt i den mest alvorlige hendelsen som er spredning av lakseparasitten 

Gyrodactylus salaris (Gyro) i Tanavassdraget. Øvrige fiskesykdommer eller husdyrsykdommer er 

vurdert for å ha mindre alvorlige eller ingen konsekvenser. 

Smitte av Gyro til Tanavassdraget vurderes for å være sannsynlig innenfor en tidsperiode på 50 – 100 

år. De siste 40 år er 48 vassdrag i Norge infisert med Gyro. Nærmeste infiserte vassdrag i Norge er 

Skibotnvassdraget i Troms. Videre er parasitten utbredt i vassdrag som drenerer til Bottenviken, 

blant annet Tornevassdraget. Parasitten ble på 90-tallet påvist i et oppdrettsanlegg  i Enaresjøen på 

finsk side. Anlegget ble sanert av finske myndigheter med bakgrunn i spredningsfare. 

Smittesituasjonen i grenseområdene i Russland er ukjent. 

En ny risikovurdering for spredning av Gyrodactylus salaris til Finnmark er under arbeid og forventes 

ferdigstilt i 2015. Utredningen foretas av Veterinærinstituttet på vegne av Mattilsynet. Utover dette 

er det foretatt en vurdering av sannsynlighet for ulike spredningsveier og aktuelle tiltak i rapporten 

13-2004: «Spredning av parasitter og nye fiskearter til vann og vassdrag i Finnmark- sannsynlighet og 

konsekvenser» (Veterinærinstituttet på oppdrag av Finnmarkseiendommen). 

På grunn av Tanavassdragets store nedbørsfelt vurderes eventuell smitte med Gyrodactylus salaris til 

Tanavassdraget for å utgjøre en uopprettelig skade. For lokalsamfunnet vil konsekvensene være 

enorme, både økonomisk, sosialt og kulturelt. 

Forebyggende arbeid og tiltak ligger utenfor kommunens ansvarsområde. Medvirkning fra Tana 

kommune fordrer politisk engasjement. 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak: 

 Oppdatere aktuelt planverk. 
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Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

 X  

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

 

23. Alvorlig svekkelse i omdømme/tillit til kommunen 

Analysen tar utgangspunkt i det mest aktuelle årsaken til en slik hendelse nemlig negativ 

medieomtale over lengre tid.   

Konsekvensene av en slik hendelse kan være fraflytting, lite eller ingen tilflytting og/eller utfordring 

med rekruttering til arbeidsplasser. 

Eksempel fra senere år er hvor negativ omtale i media har ført til at kommunen ikke får rekruttert til 

lederstilling innenfor helsesektor. Over tid kan dette øke belastningen på annet personell og i verste 

tilfelle senke kvaliteten på arbeidet innenfor den gjeldende sektor. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

 X  

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

Forslag til risikoreduserende tiltak: 

 Fortsette medvirkning (bla. gjennom Tana vannområde og den norsk- 

finske grensevassdragskommisjonen) til at øvrige myndigheter 

prioriterer saken (Gyro) høyt og at det iverksettes tilstrekkelige 

forbyggende tiltak lokalt og regionalt. 

 Vurdere politisk deltakelse på varslet folkemøte om Mattilsynets nye 

risikovurdering for Gyro. 
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24. Atomhendelse 

Analysen tar utgangspunkt i det scenario som representerer størst trussel for Tana kommune som er 

stort luftbårent utslipp fra anlegg i utlandet.  

FylkesROS presenterer atomhendelse som berører Finnmark for å være lav. Sannsynligheten for 

atomulykker øker likevel med antall anlegg. Flere reaktorer og kjernekraftverk planlegges eller er 

under bygging. Sannsynligheten øker også med anleggets alder og tekniske vedlikehold. 

Omfanget vil være avhengig type værforhold under utslippet. Vind i retning Tana kommune, lite regn 

langs transportruten og mye regn i Tana vil gi store mengder våtdeponert nedfall. Dette vil gi store 

konsekvenser for miljø og materiell.  

Fordi aktuelle kommunale planverk som ivaretar forebygging, rutiner, beredskap og tilbakeføring til 

normaltilstand er gammel vurderes hendelsen for å være potensielt kritisk. Tana kommune er 

dermed sårbar ved en slik hendelse.  

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

   

Lite sannsynlig 

 

  X 

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak: 

 Oppdatere aktuelt planverk i forhold til hendelsen. 

Forslag til risikoreduserende tiltak:  

 Oppdatere aktuelt planverk. 
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25. Utslipp fra nedgravde oljetanker 

Tana kommune mangler per i dag oversikt/register over nedgravde oljetanker. Det antas at en stor 

del av tankene er ståltanker som ble lagt ned på 60-/70-tallet. Med tiden kan disse ha blitt utsatt for 

innvendig og/eller utvendig korrosjon som kan ha medført utslipp av olje og dermed forurenset 

grunn- og vannressurser. Utslippsfaren vurderes høyest ved kommunesenteret (Tana bru) der det 

antas at konsentrasjonen av oljetanker er størst samt hvor de største tankene ligger. Det vurderes 

dermed sannsynlig at utslipp fra oljetanker forekommer eller har forekommet. 

Dreneringen ved Tana bru er god i og med at grunnen består av elve- og bekkeavsetninger med sand 

og grus. Det er imidlertid fare for at grunnvannsressursene i området kan bli påvirket ved 

oljelekkasjer. Eventuelle oljelekkasjer vurderes derimot for å forkomme i lite skala. De fleste som har 

sluttet med oljefyring antas å ha fyrt tanken tom eventuelt pumpet tanken tom før de koblet ut 

anlegget. Videre vil lekkasjer fra operative oljetanker fanges opp ved oversikt over forbruk. 

Samlet sett er hendelsen vurdert for å være ufarlig. 

Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 
X   

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor grønn sone. 

 

26. Eksponering for radon 

Analysen tar utgangspunkt i økt dødelighet i befolkningen som følge av eksponering for radon. 

Tana kommunen har naturlig høye konsentrasjoner av radon i grunnen under bygg oppført med såle 

på bakken uten tetting mot grunnen. Ved langvarig eksponering kan radon forårsake lungekreft som 

uten tidlig behandling kan føre til død. 

I samarbeid med Statens strålevern ble det gjennomført målinger av radon i Tana kommune i 

2000/2001. Målingene viste at det er stor radonkonsentrasjon i enkelte deler av kommunen. Det er 

derfor sannsynlig at eksponering for radon kan forårsake lungekreft hos enkeltpersoner i kommunen. 

Tana kommune har også fått tilgang til tall fra kreftregisteret knyttet til lungekrefttilfeller. Dersom en 

ser samlet på perioden 1962 – 2011, ligger Tana omtrent på landsgjennomsnittet i forhold til 

lungekrefttilfeller. 
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Områder 

 

Ufarlig Farlig Kritisk 

Svært sannsynlig 

 

    

Sannsynlig 

 

 X  

Lite sannsynlig 

 

   

Etter en samlet vurdering havner denne hendelsen innenfor gul sone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak: 

 Fortsette informasjonsarbeid om radonmålinger. 
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Behandling 

Saksdokumenter ettersendt 17.04.15. Utdelt i møte.  

 

 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: 

 

I tråd med forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 godkjenner kommunestyret overordnet 

ROS-analyse for Tana kommune 2015 – 2020 i sin helhet.  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak 

I tråd med forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 godkjenner kommunestyret overordnet 

ROS-analyse for Tana kommune 2015 – 2020 i sin helhet.  

 

 




