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Høringsuttalelse om beredskapssenter øving for samvirke

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato
054/15 Formannskapet 09.11.2015

Rådmannens innstilling:
Sauherad Kommune viser til saksutredningen og påpeker følgende som 
høringsuttalelse til Det kongelige Justis og Beredskapsdepartement:
Sauherad Kommune ønsker velkommen et nasjonalt kompetansesenter som kan 
kvalitetssikre kvalitetskrav og kompetansemål for samtrening mellom nødetatene.
Kommunene i Telemark sammen med de statlige nødetatene, har behov for et 
regionalt/lokalt treningssenter for samvirke i beredskap i Telemark. Sauherad 
Kommune peker på at det er etablert et slikt på Sagamoen i Nome kommune som bør 
inngå i det nasjonale tilbudet av slike senter.

09.11.2015 Formannskapet

Behandling i møtet:
Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 

FS-054/15 Vedtak:
Sauherad Kommune viser til saksutredningen og påpeker følgende som 
høringsuttalelse til Det kongelige Justis og Beredskapsdepartement:
Sauherad Kommune ønsker velkommen et nasjonalt kompetansesenter som kan 
kvalitetssikre kvalitetskrav og kompetansemål for samtrening mellom nødetatene.
Kommunene i Telemark sammen med de statlige nødetatene, har behov for et 
regionalt/lokalt treningssenter for samvirke i beredskap i Telemark. Sauherad 
Kommune peker på at det er etablert et slikt på Sagamoen i Nome kommune som bør 
inngå i det nasjonale tilbudet av slike senter.



Side 3

Sammendrag
Justis- og beredskapsdepartementet sender rapporten – Mulighetsstudien – på alminnelig høring. 
Høringsfrist er 30.11.2015.

Bakgrunn og vurdering
Saksutredning – viser til vedlagt saksutredning fra Midt Telemarkrådet.

Mulighetsstudien er tilgjengelig på link her: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/8412978e25084fd5b31e65c491f09bd3/mulighetsstudien-
rapport.pdf

Hans Erik Utne 
Rådmann
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Nr T Dok.dato   Avsender/Mottaker Tittel

1 I 18.08.2015 Justis- og beredskapsdepartementet Høring - Mulighetsstudien - Vurdering av 
nasjonale og regionale øvings- og 
kompetansesentre for økt samvirke blant 
beredskapsaktørene

2 I 03.11.2015 Midt Telemarkrådet Vedtak i Midt-Telemarkrådet 03.11.15 -
Høringsuttalelse om beredskapssenter øving 
for samvirke
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04.11.2015 Høring - Mulighetsstudien - Vurdering av nasjonale og regionale øvings-

og kompetansesentre for økt samvirke blant beredskapsaktørene
141747

04.11.2015 Vedtak i Midt-Telemarkrådet 03.11.15 - Høring om beredskapssenter øving 
for samvirke

141752
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