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Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matforsyning - Bekreftelse av 

oppdrag 

Vi viser til møter og drøftinger mellom Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Landbruks- 

og matdepartementet (LMD) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 

senest 31. august d.å., i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) initiert av 

departementene knyttet til verdikjeden for norsk matforsyning. 

 

Innenfor NFDs og LMDs mandat for oppdraget, nærmere definert gjennom 

prosjektbeskrivelse, økonomisk ramme og tidsplan, bekrefter NFD på vegne av de to 

departementene at DSB gjennomfører ROS-analysen som et oppdrag høsten 2016. 

 

Med utgangspunkt i de viktigste forutsetningene for norsk matsikkerhet (kontinuerlig 

produksjon av mat, ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og et velfungerende 

handelssystem), sårbarhetsutviklingen i samfunnet og DSBs nasjonale risikobilde, skal ROS-

analysen blant annet være basert på vurderingen av sårbarhet og robusthet i matproduksjon og 

matforsyning fra land og sjø på kort og lang sikt. ROS-analysen skal omfatte ansvar, 

virkemidler og evne til krisehåndtering. 

 

Økonomisk ramme for prosjektet er totalt kr 800.000 inkl. mva., fordelt med kr 500.000 (62,5 

%) på NFDs bevilgning og kr 300.000 (37,5 %) på LMDs bevilgning. Overskridelse av 

rammen godkjennes ikke. Alle kostnader, herunder til personalressurser, innleid bistand, 

reiser, møter, kontorutgifter m.v. dekkes innenfor rammen. Dersom medgått beløp blir lavere 
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enn rammen, fordeles kostnadene mellom departementene i henhold til prosentvis andel. Vi 

viser her til DSBs budsjett for analyseprosjektet som er retningsgivende som en del av 

prosjektbeskrivelsen. Vi ønsker tilsendt faktura (e-faktura) fordelt på departementene innen 

nærmere angitt frist ultimo november 2016, etter at de to departementene har godkjent at 

fakturering kan finne sted.  

 

Endelig prosjektrapport leveres som avtalt pr. 15. desember 2016. 

 

Prosjektstyringsmøter (statusmøter) mellom NFD, LMD og DSB finner sted anslagsvis 

september, oktober og november 2016 etter nærmere avtale. 

 

Det utveksles informasjon om kontaktpersoner i NFD, LMD og DSB. 

 

Godkjent prosjektbeskrivelse følger som vedlegg til dette brevet. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Wenche Stenberg (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Knut Løkstad 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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