
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konseptutredning Sivilforsvaret – Høring 

 
Vi viser til Justisdepartementets brev av 14. desember 2016. 

Det er utarbeidet en omfattende og grundig konseptutredning av Sivilforsvaret, og vi har valgt å gi innspill 

på det vi oppfatter som mest relevant.  

 

Sivilforsvaret er en viktig ressurs for samfunnssikkerhetsarbeidet i Oslo og Akershus. Det gjelder både 

som medlem i redningsledelsen, fylkesberedskapsrådet og kommunale beredskapsråd, men også som en 

viktig aktør innenfor veiledning, opplæring og i arbeidet med og gjennomføring av øvelser. Ikke minst er 

Sivilforsvaret, som statens forsterkningsressurs, en viktig bidragsyter ved uønskede hendelser der det er 

behov for ekstra personell og andre ressurser. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus støtter prosjektgruppens anbefaling, alternativ 2 – tilpasset fremtidens 

samfunnsbehov. Etter vår vurdering vil man gjennom økt mobilitet, kasernerte mannskaper og 

innføringen av «FIG-støtte» styrke Sivilforsvaret som profesjonell og relevant forsterkningsressurs.  Det 

bør likevel påpekes at det i hovedstadsområdet er meget god dekning av beredskapsressurser innenfor 

brann, helse og politi, og at det bør vurderes om behovet for stående kasernerte mannskaper er like stort i 

vår region som i andre deler av landet. 

 

Som nevnt ovenfor er det i hovedstadsområdet meget god dekning av beredskapsressurser innenfor helse, 

brann og politi. I utredningen pekes det på at behovsanalysen avdekker behov for trenet personell til å 

utføre ordenstjeneste, en reorganisering av oppgaver innen CBRNE, økt utholdenhet for bistand ved store 

hendelser, og rydding og bistand til gjenoppretting av infrastruktur med mer. Det er spesielt noen av disse 

oppgavene som kan være mer aktuelt i hovedstadsområdet, for eksempel ordenstjeneste og rydding og 

bistand til gjenoppretting av infrastruktur. I tillegg ønsker vi å legge til at i de aller største byene bør det 

vurderes hvordan man skal organisere redningsarbeid knyttet til sammenraste bygninger – urban search 

and rescue (USAR). 

 

Fylkesmannen vil spesielt påpeke at det er viktig at Sivilforsvarets rolle innen atomberedskapen ivaretas. 

Her er det flere hensyn å ta; den desentraliserte radiac måltjenesten sett opp mot behov for styrking av 

fagmiljøet. En kan til en viss grad imøtekomme behovet for større fagmiljø ved å redusere antall 

distrikter, men det vil etter vårt syn fortsatt være behov for en desentralisert radiac måletjeneste. 

 

Gitt videreutviklingen av Totalforsvaret og FFI-rapporten «Vurdering av samfunnets behov for sivile 

beskyttelsestiltak»
1
 vil det være et særskilt behov for å se på tilfluktsrom og evakuering i 

hovedstadsområdet. Vi støtter utredningens forslag som anbefaler «at det utarbeides et godt planverk som 
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dekker både i fred, krise og væpnet konflikt hvor ansvar, roller og funksjoner er avklart. Planverket må 

harmoniseres med Sivilt beredskapssystem (SBS).
2
» 

 

Etter vår vurdering vil en organisering som geografisk tilpasses fylkesmannsembetene eller de nye 

politidistriktene bidra til å ivareta relevante samarbeidsformer innen samfunnssikkerhetsarbeidet. Ideelt 

sett hadde det vært mulig å hente ytterligere synergier gjennom felles grenser for nødetatene og andre 

beredskapsaktører. 

 

Avslutningsvis vil vi trekke frem hva som beskrives om Sivilforsvarets nåsituasjon: «Dagens 

budsjettsituasjon for Sivilforsvaret er ikke bærekraftig, og vil uendret medføre at Sivilforsvarets operative 

kapasiteter vanskelig kan opprettholdes på dagens nivå i neste langtidsperiode
3
».  Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus vil derfor fremheve behovet for en beslutning om hva Sivilforsvaret skal være og levere, og 

at etaten i fremtiden gis budsjetter tilpasset disse oppgavene.   

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Johan Løberg Tofte  

beredskapssjef Gunhild Meyer Levlin 

 rådgiver 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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