
 

 

Tips – ved kommune- og fylkessammenslåinger 2020 
 
Vi står foran store endringer, og vi får noen nye fylker og nye kommuner fra 2020. Noen 
endringer er allerede trådt i kraft og andre endringer vil skje etter 2020. Siden 
Omsorgsberedskapsgruppene har samarbeidsavtale med kommunen, er det viktig å være 
forberedt. Vi har laget en tipsliste for hva det er lurt å tenke på og kommer med noen 
anbefalinger.  
 
I veileder Omsorgsberedskap står det beskrevet hvilke oppgaver fylkesberedskapskontakt og 
gruppeleder har. Vi oppfordrer at dere gjør dere kjent med disse.  
 
På N.K.S.s Landsmøte i september 2018 ble fylkessammenslåinger tatt opp som egen sak. 
Det ble vedtatt å utsette saken til 2021, så det er ikke avklart hvordan regionaliseringen vil 
påvirke N.K.S. på sikt. Men vi må likevel forholde oss til dette, fordi våre samarbeidspartnere 
som Fylkesmannen og Politidistriktene er sammenslått i større distrikt/regioner, og der bør vi 
framstå som en enhet, med en stemme. Og når Omsorgsberedskapsgruppene har 
samarbeidsavtalen med sin kommune, må avtalen endres når vi får større og nye 
kommuner.  
 
 

Her er anbefalinger til hva fylkesberedskapskontakt bør gjøre: 
• Oppfordre Omsorgsberedskapsgruppene i fylket som omfattes av 

kommunesammenslåinger til å snakke sammen og begynne samarbeidet; - bli kjent  
• Anbefaler å etablere en fylkesberedskapskomite/gruppe for å dele på arbeidet; 

spesielt med større regioner, så viktig å tenke geografisk representasjon som noen 
fylker allerede har gjort. 

• HV-repr. kan være aktuelle i en fylkesberedskapskomite/gruppe  
• Ha tettere kontakt med samarbeidspartnere som politi og fylkesberedskapssjef på 

fylkesnivå - her kan sekretariatet bistå på møter om ønskelig – husk å involvere 
fylkesleder 

• Ta gjerne kontakt med fylkesberedskapssjef ang. plass i fylkesberedskapsrådet om 
det er ønskelig – her kan sekretariatet bistå - husk å involvere fylkesleder 

• Informer fylkesleder om arbeidet – fylkesleder i det nye fylket må utpeke 
fylkesberedskapskontakt  

• Bli kjent med fylkesberedskapskontaktene i den nye regionen  
• Fagansvarlig for beredskap i N.K.S., May Britt Buhaug, kan bistå ved behov. 
 
 

Her er anbefalinger til hva gruppeledere bør gjøre: 
•           Bli kjent med gruppelederne i «din» nye kommune.  
•           Husk at det kun kan være en gruppe og en samarbeidsavtale i hver kommune 
•           Den nye gruppen må selv velge sin leder. 

       Det kan være naturlig at der flere grupper slås sammen til en gruppe, at en repr. fra       
            alle eierforeningene utgjør en styringsgruppe. 
•           Ta kontakt med beredskapsansvarlig i kommunen og informer om endringene 
            Informer fylkesberedskapskontakt om endringene 
•           Husk å oppdater samarbeidsavtalen! 
 


