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HØRINGSUTTALELSE KONSEPTUTREDNING SIVILFORSVARET 

 
Vi viser til departementets høringsbrev av 14.10.2016 angående høring av NOU 2016: 19 

Samhandling for sikkerhet – beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid.  

 

Bystyret delegerte i møte 30.05.2001 sak 218 til byrådet å avgi høringsuttalelser på kommunens 

vegne. Med byrådssak 1006/17 avgir Oslo kommune dermed følgende høringsuttalelse: 

 

Sivilforsvaret er en viktig forsterkningsressurs i kommunenes arbeid med samfunnssikkerhet og 

beredskap, særlig ved håndtering av store og komplekse hendelser eller langvarig 

hendelseshåndtering. Ved slike hendelser vil støtte fra Sivilforsvaret være nødvendig for å 

redusere negative konsekvenser for befolkningen, og det vil medføre behov for bistand til 

kommunen særlig innenfor logistikk. Eksempelvis evakuering av befolkningen, redning av 

verdier, vakthold og sikring, nødstrøm, alternativ kommunikasjon, distribusjon av nødvann, og 

informasjon til og veiledning av befolkningen. Sivilforsvarets evne til rask, forutsigbar og 

relevant bistand, er viktig.  

 

Fremtidens risiko- og trusselbilde viser at kommunen fortsatt vil ha behov for støtte fra et 

Sivilforsvar med kompetanse, materiell, volum og utholdenhet over tid. Som 

konseptutredningen påpeker er generalistkompetanse nødvendig for å kunne yte bistand i 

forbindelse med håndteringen av ulike hendelsestyper. Oslo kommune mener det er viktig at 

Sivilforsvarets kapasiteter er tilpasset og forberedt på å håndtere også fremtidens risikobilde, 

med økende sårbarhet og avhengighet i samfunnet knyttet til for eksempel klima og miljø, 

infrastruktur og tilgang på samfunnskritiske funksjoner. 

 

Oslo kommune støtter konseptutredningens beskrivelse av Sivilforsvaret som en mer sentral 

aktør i samfunnets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Ved å organisere distriktene i 

samsvar med organiseringen av Fylkesmannsembetene vil det kunne etableres flere felles 

møteplasser, prosjekter og annet i samarbeid innen fylket. Forslag om å overføre 

vedlikeholdsansvaret for Sivilforsvarets materiell fra kommunene til staten støttes også fra Oslo 

kommune, da det anses å være formålstjenlig at bruker av materiellet også er ansvarlig for 

vedlikeholdet av det. 
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Ut fra en helhetlig vurdering, støtter Oslo kommune alternativ 2, slik det er skissert i 

konsekvensutredningen. Alternativet legger særlig vekt på mulighetene til å styrke oppgaver og 

leveranser innen ordenstjeneste, økt utholdenhet for bistand ved store hendelser, og økt bistand 

til gjenoppretting av infrastruktur. Denne utviklingen vil være i tråd med kommunens behov for 

bistand i fremtiden. 
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