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Svar på høring - ROS analyse for Gran og Lunner 

Saken gjelder: 
Fylkesmannen viser til brev av 24.11.2017 fra Gran kommune der Fylkesmannen bes om å gi en 
tilbakemelding på høring av ROS analyse for Gran og Lunner kommune. 
 
Kommentarer til helhetlig ROS; 
Det er lagt ned mye bra arbeid i dokumentet helhetlig ROS for Gran og Lunner kommune. 
Fylkesmannen mener likevel at helhetlig ROS kan bli et enda tydeligere arbeidsdokument for øvrige 
fagområder å jobbe ut ifra. Fylkesmannen mener at konklusjonen av vurderingene bør komme bedre 
frem i dokumentet. Et eksempel er punkt 16. i dokumentet «Hendelser utenfor Gran og Lunner» som 
omhandler hendelser som kan skje utenfor kommunen, men som likevel kan påvirke innbyggerne i 
kommunen. Her mangler det noen lokale vurderinger av situasjonen i lokalsamfunnet. Det er mulig 
at dette finnes  i selve analysene, men da bør konsekvenser og tiltak trekkes ut av analysene for å få 
mer innhold i selve dokumentet. 
  
I tillegg kan strukturen på dokumentet helhetlig ROS bli bedre slik at man slipper å lete for mye etter 
konklusjonene i dokumentet. Risikobilde bør for eksempel komme tidligere i dokumentet, etter 
oppsummering og konklusjon. Oppsummeringen og konklusjonen bør også være tydeligere på behov 
for tiltak som må gjøres. For eksempel bør politikere få tydelige signaler på behovet for økonomiske 
bevilgninger for å få gjennomført nødvendige  tiltak. 
 
Fylkesmannen minner om at risikobilde for den enkelte kommunen må trekkes ut av felles helhetlig 
ROS når dokumentet er ferdigstilt. Videre at handlingsplan for oppfølging av helhetlig ROS er viktig. 
Her skal tiltak prioriteres, det skal inn i planen hvem som er ansvarlig for oppfølging av tiltak og 
økonomi som kreves for de enkelte tiltakene skal vedtas av kommunestyret. Helhetlig ROS er et 
dokument som alle fagplaner i kommunen skal bygge på og alle planer skal vise til hverandre for at 
man skal se dem i sammenheng. 
 
Med hilsen 
 
Asbjørn Lund e.f. Gro Taraldsen 
stabssjef seniorrådgiver 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 


