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Høringsuttalelse konseptutredning for Sivilforsvaret 
 

Midt-Norge 110-sentral IKS vil på grunn av tidsbegrensninger kommentere de mest 

aktuelle tema. 

 

Innledning 
Sivilforsvaret er en veldig viktig og god forsterkningsressurs, der de hos oss sees på 
som den «4. nødetat». Det er derfor viktig at Sivilforsvaret får de midler og ressurser 
som er nødvendig for å møte fremtidens utfordringer. 
 
Distrikter 
Konseptene tar for seg 10 eller 20 distrikter. Det ville være naturlig når politi og brann 
får felles distrikter, at da Sivilforsvaret hadde dette med i konseptmodellene i 
utredningen. Felles grenser med de nye politidistriktene ville gitt enklere 
samhandlingsmuligheter ved store hendelser der LRS er satt, og Sivilforsvaret er en 
helt nødvendig forsterkningsressurs. Felles distrikter er også å foretrekke når etatene 
skal ha samvirkeøvelser, slik at man får den beste muligheten til å koordinere 
innenfor felles grenser. Hovedseter i Sivilforsvarsdistrikter bør være på samme sted 
som respektive politihovedseter, slik at det er kort geografisk avstand i forhold til 
nødetater og LRS. 
 
Konsepter  
Midt-Norge 110-sentral finner ingen av de foreslåtte konseptene å være 
tilfredsstillende eller optimale. 
En reduksjon i antall tjenestepliktige, vil påvirke Sivilforsvaret som 
forsterkningsressurs i sin helhet. Dagens antall på 8000 tjenestepliktige bør økes for 
møte fremtidens nasjonale risikobilde. Klimaendringer, økt migrasjon, terror, og 
sikkerhetspolitisk spenningsnivå, for å ta med noen av de viktigste, vil kreve langt 
mer av nødetatene, der forsterkningsstøtte fra Sivilforsvaret blir helt nødvendig for å 
håndtering av disse utfordringene. Forventede større og mer krevende hendelser, vil 
bli mer langvarige, slik at oppbemanning av tjenestepliktige i Sivilforsvaret blir en 
nødvendighet for utholdenhet som forsterkningsressurs. 
Kasernerte mannskaper vil gi et ytterligere løft til Sivilforsvarets beredskap, og med 
det påvirke totalberedskapen i distriktene ytterligere. Det bør legges til rette for 
kasernerte mannskaper i alle Sivilforsvarets distrikter, og da fortrinnsvis der 
hovedsetet for distriktet er lokalisert som et utgangspunkt, med en utvidelse der 
geografi vil forlenge responstiden i alt for stor grad. 
Økte fremtidige utfordringer må også reflekteres i oppgradering av Sivilforsvarets 
materiell. Det er i dag mye gammelt og utdatert materiell, noe som bør være et stort 
fokus når endelig beslutning skal tas i forbindelse med konseptutredningen. 
Midt-Norge 110-sentral anbefaler at konseptene som er lagt frem ikke blir et enten 
eller for beslutninger, men at de blir sett på som et utgangspunkt, med muligheter for 
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utvidelse. Det er avgjørende at det tenkes fremtidig i dimensjoneringen av 
Sivilforsvaret, slik at fremtidens risikobilde og utfordringer sees på i et perspektiv for 
de neste 15-25 år. 
 
Oppsummering 
Nødetatene står foran store fremtidige utfordringer, der kapasiteten og utholdenheten 
til Sivilforsvaret som forsterkningsressurs blir helt nødvendig, for å kunne løse store 
hendelser. Samfunnssikkerheten og beredskapen i Norge, er derfor avhengig av at 
det tas gode beslutninger i forbindelse med hvordan fremtidens Sivilforsvar skal se 
ut. Det som er helt sikkert, er at Sivilforsvarets kapasitet i tjenestepliktige og materiell 
ikke kan reduseres. Fremtidens nasjonale risikobilde, tilsier at en reduksjon av 
Sivilforsvarets kapasitet vil påvirke totalbildet for samfunnssikkerhet og beredskap i 
så stor grad, at et slikt konsept bør unngås.  
Midt-Norge 110-sentral ønsker et forsterket fremtidig Sivilforsvar, med enda nærmere 
tilknytning til nødetatene som organisasjon og forsterkningsressurs. 
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