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RIKSREVISJONENS UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED 
SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP  

Jeg viser til Riksrevisjonens brev av 23. mars 2015 om Riksrevisjonens undersøkelse av 
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Nedenfor følger mitt svar på 
Riksrevisjonens merknader og anbefalinger. Tilbakemeldingen gis til de hovedfunn 
som fremgår av rapporten og følger rapportens struktur.  
 
Regjeringen har sørget for en betydelig styrking av den samlede satsingen på 
samfunnssikkerhet, og dette er ett av satsingsområdene i vår politiske plattform.  
 
Riksrevisjonens analyser gir viktige bidrag til Justis- og beredskapsdepartementets 
videre arbeid på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet. Systematisk 
kunnskapsutvikling er en nøkkelfaktor i vårt arbeid, og Riksrevisjonens undersøkelse 
bidrar til ytterligere å beskrive utfordringene på et komplekst og sammensatt 
politikkområde. 
 
 

1.1 Svakheter i utøvelsen av samordningsansvaret svekker 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet 

 
Riksrevisjonens analyse er avgrenset til tre temaer: oppfølging av tilsyn med 
departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap; oppfølging av 
fylkesmennenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap samt evaluering og 
oppfølging av hendelser og øvelser.  
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Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle innen samfunnssikkerhets- og 
beredskapsområdet favner vesentlig bredere enn den avgrensning som Riksrevisjonen 
har gjort. Samordnings- og pådriveransvaret innebærer en rekke virkemidler utover 
tilsyn, øvelser og styring av fylkesmennene. Den samlede virkemiddelbruken, 
samhandlingsarenaer og rapportering til regjeringen og Stortinget er meget 
omfattende. Jeg vil derfor påpeke at foreliggende undersøkelse kun gir et begrenset 
bilde av ivaretakelsen av samordningsrollen og underliggende virksomheters 
understøttelse av denne. Likeledes favner dette feltet vesentlig bredere enn hva som 
ligger i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) faglige portefølje.  
 
I regjeringen er samfunnssikkerhet og beredskap satt på dagsorden i egne møter, og 
jeg har et hovedansvar for et stort antall saker der. Jeg har også en rekke saker i 
Regjeringens sikkerhetsutvalg (RSU). Det gjennomføres faste administrative møter i 
Kriserådet, der mitt departement også i betydelig grad utøver sitt samordningsansvar. 
Videre benytter vi Departementets samordningsråd for samfunnssikkerhet i utøvelsen 
av samordningsrollen. Departementet alternerer i ledelsen av Koordinerings- og 
rådgivningsutvalget for de hemmelige tjenestene (KRU).  
 
På bakgrunn av Helsetilsynets rapport fra tilsynet med departementets 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid (april 2014), som favnet vesentlig bredere 
enn Riksrevisjonens foreliggende undersøkelse, har jeg iverksatt en rekke tiltak for å 
styrke arbeidet på området. Riksrevisjonen er i eget brev gjort kjent med disse tiltakene 
som er av både faglig og organisatorisk karakter. Dette er blant annet tiltak knyttet til 
mål- og resultatstyring, utarbeidelse av en strategi på samfunnssikkerhetsområdet og 
utøvelsen av samordningsrollen. De vesentlige funnene i Riksrevisjonens undersøkelse 
har jeg dermed allerede adressert. Dette er allerede opplyst til Riksrevisjonen og burde 
derfor fremkomme av analyserapporten. Det er noe vanskelig å se skillet mellom 
observasjoner og vurderinger fra tilsynsrapporten til Statens Helsetilsyn og 
Riksrevisjonens egne observasjoner. Uklarheten etterlater et bilde av status som ikke 
kan sies å være korrekt. Jeg vil samtidig understreke at mye av arbeidet innenfor 
samfunnssikkerhet og beredskap innebærer et langsiktig utviklingsarbeid, og noen 
tiltak og mål vil ta tid å realisere. 
 
På dette grunnlag mener jeg det ikke er grunnlag for Riksrevisjonens konklusjon om at 
det i dag er alvorlige svakheter i utøvelsen av samordningsansvaret. Jeg mener det 
fortsatt er utfordringer på området, men de funn som påpekes i foreliggende 
analyserapport reflekterer i all vesentlighet funnene i Helsetilsynets rapport som forelå 
forut for Riksrevisjonens egen undersøkelse. Disse funnene er allerede adressert, og 
som det fremgår av departementets oppfølgingsrapport til Helse- og 
omsorgsdepartementet vil avvikene fra dette tilsynet være lukket innen 30. juni d.å. Jeg 
mener derfor at Riksrevisjonens konklusjon på dette punktet bør justeres. Jeg vil for 
øvrig komme tilbake til Stortinget på egnet måte med nærmere omtale av prioriterte 
tiltak på samfunnssikkerhetsområdet. 
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Riksrevisjonen mener det er en noe uklar ansvars- og rollefordeling mellom 
departementet og DSB i utøvelsen av samordningsrollen overfor de andre 
departementene. Jeg vil påpeke at direktoratet understøtter departementets utøvelse av 
samordningsrollen i henhold til kgl. res. 15. juni 2012 Instruks for departementenes 
arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, Justis- og beredskapsdepartementets 
samordningsrolle, tilsynsfunksjon og sentral krisehåndtering. Jeg opplever å ha en god 
dialog med DSB om utøvelsen av samordningsrollen.  
 
Når det gjelder ansvars- og rollefordelingen mellom underliggende virksomheter i 
justissektoren vil jeg påpeke at Helsetilsynet kun påpekte behov for tydeliggjøring 
knyttet til koordineringsoppgaver i krisesituasjoner. Dette følges bl.a. opp av en 
arbeidsgruppe som skal fremlegge sin tilrådning for departementet innen 1. mai d.å. Av 
Riksrevisjonens rapport kan det synes som om det er uklarheter i rolle- og 
ansvarsfordelingen mellom underliggende virksomheter knyttet til understøttelse av 
departementets samordningsrolle i det daglige. Jeg mener det ikke er grunnlag for en 
slik konklusjon.  
 

1.2 Oppfølging av anbefalinger fra tidligere tilsyn utført av DSB på vegne av 
Justis- og beredskapsdepartementet 

Tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid er et av Justis- 
og beredskapsdepartementets viktigste virkemidler i samordningsrollen, og dette 
arbeidet prioriteres høyt. Tilsyn gir departementet viktig informasjon og oversikt over 
tilstanden i departementene, men det har også en lærings- og veiledningsfunksjon 
overfor de andre departementene.  
 
Jeg vil understreke at alle statsråder har et selvstendig ansvar for arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap i egen sektor, herunder oppfølging av funn og 
anbefalinger i tilsynsrapporter. Jeg erfarer at departementene opplever tilsyn som 
nyttig, og at tilsyn generelt følges opp på en god måte. 
 
Jeg er opptatt av at tilsynene skal være målrettede og effektive, og det er et pågående 
arbeid i departementet med å utvikle tilsynene. Det gjennomføres i større grad 
differensierte tilsyn basert på vurderinger av risiko og vesentlighet. Departementet 
involverer DSB tettere i oppfølgingsarbeidet. Jeg merker meg Riksrevisjonens 
påpekning av at DSB opplyste at det er uklart hvilken rolle direktoratet skal ha i 
oppfølgingen av tilsynene ut over å være observatør og gi innspill til departementets 
oppfølgingsarbeid. Etter tilsynet i mitt eget departement ble det iverksatt enkelte 
endringer i tilsynsregimet. Innføringen av «brudd på krav» har gjort det tydeligere hva 
som skal prioriteres i oppfølging av tilsyn. Funn og oppfølging av tilsyn blir nå i større 
grad regjeringsbehandlet, og rapportene er som hovedregel offentlige. I kjølevannet av 
disse endringene ble det gitt ut en revidert veileder for departementenes systematiske 
samfunnssikkerhet- og beredskapsarbeid (DSB, januar 2015). Jeg har også vektlagt 
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tydeliggjøring av DSBs rolle og ansvar i tilsynet i forlengelsen av dette. Jeg oppfatter at 
det nå er god dialog mellom departementet og direktoratet på dette punktet og at de 
tidligere påpekte uklarhetene er adressert. Jeg vil vurdere nærmere om direktoratets 
instruks gitt ved kgl.res. 24. juni 2005 bør revideres slik at denne reflekterer de 
presiseringer som ble gitt ved fastsetting av kgl. res. 15. juni 2012 Instruks for 
departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, Justis- og 
beredskapsdepartementets samordningsrolle, tilsynsfunksjon og sentral 
krisehåndtering. 
 
Det er viktig for meg at tilsynene preges av høy kvalitet. Justis- og 
beredskapsdepartementet vurderer løpende behovet for forbedringer. DSB har fått i 
oppdrag å evaluere tilsynsarbeidet gjennomført med departementene etter nytt 
tilsynsregime, og redegjøre for hovedfunnene. Dette vil være et sentralt grunnlag i 
planleggingen av tilsynsarbeidet videre. 
 

1.3 Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging av 
fylkesmennenes beredskapsarbeid er mangelfull 

Betydningen av Fylkesmannens rolle på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet er 
stor, både som regional samordningsaktør og som tilsyns- og veiledningsmyndighet 
overfor kommunene. DSB har igangsatt flere tiltak som vil styrke det regionale og 
lokale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Jeg vil følge dette arbeidet tett 
gjennom styringsdialogen med DSB.  
 
Som et ledd i en tettere og systematisert oppfølging av embetenes samfunnssikkerhets- 
og beredskapsarbeid har DSB iverksatt styringsdialogmøter med Fylkesmannen, hvor 
Fylkesmannens måloppnåelse og rammebetingelser for oppgaveløsningen diskuteres. 
Utarbeidelse og oppfølging av fylkes-ROS og tilsyn med kommunene er sentrale temaer 
i møtene. 
 
For 2015 vil Fylkesmannen også få tildelt prosjektstøtte knyttet til samfunnssikkerhet 
og beredskap. Støtten skal, som for 2014, gå til kommunerettet 
samfunnssikkerhetsarbeid. 
 
Ny instruks for fylkesmennenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid har vært på 
høring med svarfrist 3. mars og forventes å tre i kraft i løpet av 2015. Den nye 
instruksen tydeliggjør Fylkesmannens ansvar og oppgaver og presiserer 
forventningene til embetene.  
 
Departementet deltar i prosjektet Bedre styring av Fylkesmannen i regi av Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet. Dagens styring av embetene gjennomgås og 
prosjektet skal blant annet foreslå tiltak knyttet til en ny styringsstruktur som ivaretar 
føringene om klare overordnede mål, mindre detaljert styring og færre 
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rapporteringskrav. Prosjektet skal levere sine sluttprodukter inn mot Prop. 1 S for 2016 
og etterfølgende utarbeidelse av embetenes styringsdokumenter for 2016. 
 
Jeg vil i forbindelse med det videre arbeid med ny instruks og ny styringstruktur 
vurdere forholdet mellom oppgaver og ressurser. 
 

1.4 Det gjennomføres ingen systematisk evaluering og oppfølging etter øvelser 
og hendelser 

Systematisk evaluering og oppfølging etter gjennomførte øvelser er viktig. Det er 
verdifullt å motta tilbakemeldinger om at vår satsning på læring i forbindelse med 
øvelser har gitt seg til kjenne i departementsfellesskapet. Våre erfaringene sålangt viser 
at hovedutfordringen har vært knyttet til manglende oppfølging av allerede identifiserte 
læringspunkter. Departementet arbeider derfor kontinuerlig med å forbedre kvaliteten 
på øvelser, slik at disse gir et godt øvingsutbytte med god læringseffekt.  
 
Jeg har også iverksatt flere tiltak for å styrke oppfølgingen etter øvelser og hendelser. 
Riksrevisjonen ble i eget brev gjort oppmerksom på at det er fastsatt at det skal 
gjennomføres systematisk evaluering etter alle gjennomførte øvelser og hendelser. 
Disse legges bl.a. til grunn for utforming av øvingsmål for kommende øvelser og 
danner også grunnlag for innretning av de sivile nasjonale øvelsene. Sistnevnte øvelser 
inngår i en overordnet rammeplan for slike øvelser, der scenarier og tilnærming er 
basert på det nasjonale risikobildet samt funn fra tidligere hendelser og øvelser. 
Sammenstillinger av funn fra både øvelser og hendelser er presentert offentlig ved flere 
anledninger og benyttes også aktivt i kompetansehevende tiltak, bl.a. i departementets 
deltagelse ved strategiske studier og kurs i regi av Politihøgskolen og Forsvarets 
høgskole. 
 
Jeg er trygg på at fylkesmannsembetene fremover vil se at det regionale ledd også 
inngår i satsningen på feltet. DSB har i løpet av en toårsperiode gjennomført øvelser for 
samtlige av landets embeter og det er skrevet evalueringsrapporter i etterkant hvorav 
konkrete forbedringspunktet er nedfelt. Samtlige rapporter og forbedringspunkter er 
utarbeidet i samarbeid med embetene selv. Gjennom dette vil fremtidige tiltak være 
forankret i organisasjonen, noe som er et viktig premiss for læring. Jeg legger til grunn 
at dette vil inngå i styringsdialogen mellom DSB og fylkesmannsembetene.  
 
Jeg vil vektlegge at DSBs arbeid med å systematisere funn og forbedringspunkter fra 
evalueringsrapporter etter hendelser og øvelser fortsetter. I august 2014 var DSB ferdig 
med første fase i denne systematiseringen. Til nå er 11 hendelser fra de siste 10 årene 
gjennomgått. Undersøkelsen er gjort på bakgrunn av 53 evalueringsrapporter tilknyttet 
disse hendelsene. Samme arbeid er gjort for øvelser.  Totalt 14 evalueringsrapporter er 
gjennomgått fra nasjonale øvelser i perioden 2006 og frem til og med 2013.  
 

5/8 



Funnene er systematisert og det tegnes et bilde av hvilke læringspunkter som er 
gjentakende. I det videre arbeid blir det nødvendig med inngående analysearbeid og 
oppfølging gjennom bruk av blant annet tilsyn, øvelser og styringsmekanismer. Begge 
oversiktene vil bli fortløpende oppdatert og således stadig utvidet. Riksrevisjonen er 
tidligere blitt gjort oppmerksom på dette arbeidet, og resultatet er presentert offentlig 
ved flere anledninger. 
 
Det er viktig å minne om at ansvaret for oppfølging av evalueringer hovedsakelig 
tilligger de virksomheter som evalueringspunktene peker mot og endring må skje i de 
respektive organisasjonene. Ansvaret for at beredskapen og krisehåndteringsevnen er 
god hviler på hver virksomhet. Jeg vil fortsatt bidra sterkt i dette arbeidet i egen sektor 
og over sektorgrenser i de tilfeller hvor forbedringspunktene gjør dette nødvendig.  
 
Jeg vil videre sørge for at DSBs arbeid med Nasjonalt øvelses- og evalueringsforum 
fortsetter. Forumet er en arena hvor øvingsplanleggere i offentlig sektor møtes og 
diskuterer øvelsesplanlegging, evaluering og læring. Forumet ble opprettet i 2013 og 
arrangerer halvårlige møter, sist 26. mars 2015 hvor nettopp læring og 
evalueringsmetode var tema. Samarbeidet med DSBs søsterorganisasjoner i Sverige og 
Danmark på dette området fungerer også godt og vil videreføres. DSB utarbeider 
forøvrig en ny veileder i øvingsplanlegging og evaluering. Forumets medlemmer inngår 
i arbeidet og det vektlegges at læring skal finne sted gjennom hele planprosessen. 
Veilederen er planlagt ferdigstilt inneværende år og den vil være et viktig verktøy i 
arbeidet for bedre utnyttelse av øvelser i fremtiden. 
 

1.5 Svakheter ved Justis- og beredskapsdepartementets styring og oppfølging 
av DSB 

Riksrevisjonen viser til at Justis- og beredskapsdepartementet fram til 2015 
hovedsakelig har styrt DSB i form av krav om gjennomføringen av aktiviteter. Det er et 
mål for Regjeringen å utvikle en forvaltning som er mer resultatorientert og som har 
større gjennomføringskraft enn tidligere. Jeg har derfor valgt å redusere antall mål for 
justis- og beredskapssektoren til ti, hvorav fire mål gjelder samfunnssikkerhets- og 
beredskapskjeden. Målene for sektoren tydeliggjør på hvilke områder Regjeringen 
ønsker endringer. Tildelingsbrevet til DSB for 2015 reflekterer at regjeringen ønsker 
oppmerksomhet på prioritert måloppnåelse og at de utvalgte styringsparametrene 
bidrar til tydeligere og mer overordnet styring enn tidligere.  
 
Riksrevisjonen etterlyser en tydeligere departementsoppfølging av ressursutnyttelsen i 
DSB. Jeg vil derfor i styringsdialogen med direktoratet sikre at dette området følges 
tilstrekkelig opp.  
 
Som Riksrevisjonen påpeker er god styringsdialog med DSB nødvendig for å sikre  
samordnet og helhetlig arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, og jeg vil derfor 
fortsatt arbeide for å sikre en åpen og tydelig dialog med direktoratet. 
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1.6 DSBs virksomhetsstyring bidrar i begrenset grad til god mål- og 
resultatoppnåelse 

Riksrevisjonens undersøkelse av virksomhetsstyringen i DSB peker på utfordringer ved 
for den interne prioriteringen i direktoratet. 
 
Jeg vil understreke at det er opp til enhver virksomhetsledelse å prioritere tildelte 
ressurser slik at det bidrar til god mål- og resultatoppnåelse. DSB opplyser at en har 
merket seg Riksrevisjonens tilbakemelding på dette området, og er allerede i gang med 
å følge opp dette.  
 
Jeg vil gjennom styringsdialogen følge opp og legge til rette for å bedre 
virksomhetsstyringen i DSB. 
 
 

2. AVSLUTNING 

Riksrevisjonens undersøkelse gir meg verdifulle innspill til arbeidet med 
samfunnssikkerhet og beredskap. Jeg mener at de tiltak som er iverksatt etter 
Helsetilsynets gjennomførte tilsyn med departementets samfunnssikkerhet og 
beredskap allerede har bidratt til å styrke arbeidet på feltet i betydelig grad. Jeg 
registerer at dette ikke fremkommer tydelig i Riksrevisjonens rapport. Tatt høyde for 
de endringene som allerede er igangsatt mener jeg det ikke er tilstrekkelig grunnlag 
for å konkludere med at det i dag er alvorlige svakheter i utøvelsen av 
samordningsansvaret og at dette svekker samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.  
 
De påpekninger som gis i rapporten er nyttige, og jeg vil i samsvar med Riksrevisjonens 
anbefalinger videreføre arbeidet med å forsterke oppfølgingen av gjennomførte tilsyn 
med departemententes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Likeledes vil jeg i 
dialog med berørte statsråder nærmere vurdere forholdet mellom styringssignaler og 
tilgjengelige ressurser for fylkesmennene på beredskapsområdet. Jeg viderefører og 
videreutvikler det pågående arbeidet for å sikre at læringspotensialet etter hendelser og 
øvelser utnyttes systematisk. Jeg har stilt tydeligere krav til måloppnåelse og effektiv 
ressursbruk i tildelingsbrevet for DSB for inneværende år og vil påse at direktoratet 
videreutvikler sin virksomhetsstyring. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anders Anundsen  
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