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Høring - konseptutredning Sivilforsvaret - vedtak i Nordland fylkesting   

Nordland fylkesting behandlet i møte 14.06.2017 i sak 103/17 høringsutkastet til konseptutredning 

om Sivilforsvaret. Fylkestinget fattet følgende vedtak: 

 

Nordland fylkesting uttaler følgende til Justis- og beredskapsdepartementet om konseptutredning 

for Sivilforsvaret: 

1. Nordland fylkesting anbefaler at et justert Nordland sivilforsvarsdistrikt får geografiske 

grenser som sammenfaller med de som gjelder for Nordland politidistrikt. Fylkesrådet slår 

fast at Bodø er den best egnede lokaliseringen for distriktets hovedsete. 

2. Nordland fylkesting gir sin tilslutning til konsept 2, tilpasset fremtidens samfunnsbehov. 

3. Nordland fylkesting er særlig opptatt av at beredskapen i nordområdene dimensjoneres på 

en tilfredsstillende måte. Fylkestinget oppfordrer Sivilforsvaret nasjonalt til å engasjere 

seg enda tydeligere i regionen, særlig i beredskapssaker på utvikling og FoU i 

nordområdene. 

4. Nordland fylkesting anbefaler primært at det etableres en Gunnutdanning i 

samfunnsikkerhet med fokus på brannvern, førstehjelp og redning. Bodø kommune har 

gode forutsetninger for å være en av flere vertsbyer for en slik grunnutdanning, gjerne i 

samarbeid med Norges Brannskole, Nord universitet, de videregående skolene i byen og 

SAMLOK Nord.  

a. Sekundært, er Nordland Fylkesting positiv til at det opprettes kasernert 

forsterkningsenhet og anbefaler at det etableres en slik enhet i Bodø hvor en 

rekke beredskapsaktører allerede er lokalisert. 

5. Nordland fylkesting ber om at Bodø beholder status som oppsetningssted for mobil 

forsterkningsenhet (MFE). 

6. Nordland fylkesting er enig i at det økonomiske ansvaret for vedlikehold av Sivilforsvarets 

utstyr overføres fra kommunene til staten ved Sivilforsvaret. 

7. Nordland fylkesting ber Justis- og beredskapsdepartementet vurdere overordnet 

organisering for Sivilforsvaret. 

 

Nordland fylkesting mener Sivilforsvaret fortjener en høyere status og at det utarbeides en 

kommunikasjonsplan som formidler tjenestens formål og kapasiteter slik at befolkningen og andre 

organisasjoner blir bedre kjent med Sivilforsvaret. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Stig Olsen 

stabssjef 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Justis- og 

beredskapsdepartementet 
Postboks 8005 Dep 0030 OSLO 
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