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DNK har ingen kommentarer eller innvendinger til utvalgets anbefalinger, men ønsker 
å knytte kommentarer og anbefaleringer til noen av punktene. 

I punkt 6.5.1 utvalgets vurderinger, underpunkt "Sivilforsvarets rolle og oppgaver" 
kommer utvalget inn på Befolkningsvarsling og henviser til rapport om 
befolkningsvarsling av 8. nov 2011 fra DSB. Utvalget mener det ikke er naturlig at 
Statens beredskapsstyrke skal ha ansvaret for befolkingsvarslingen. I DSBs rapport er 
Nødnett foreslått som en mulig bærer av signalene som styrer tyfonanleggene etter at 
FM båndet legges ned i 2017. Det må unngås at en eventuell organisatorisk endring av 
ansvaret for befolkningsvarslingen forsinker arbeidet med å finne gode løsninger for 
framtidig varsling av befolkningen. Det bør derfor raskt avklares hvilken annen instans 
som skal overta ansvaret for befolkningsvarslingen. 

I punkt 7.3.4 Tyngre materiell og tilpasset utrustning er ikke samband nevnt. 
Sivilforsvaret har i dag tatt i bruk Nødnett i distriktene Østfold, Buskerud samt Oslo og 
Akershus. Hver FIG og MRE gruppe har fått tildelt en håndterminal. I tillegg er det 
radioterminal på distriktskontorene. DNK mener dette er i minste laget og anbefaler at 
Sivilforsvaret får tildelt økonomiske midler til å øke dette antallet til et tilfredsstillende 
behov. Den statlige beredskapsstyrken skal samhandle med nødetatene og de frivillige 
organisasjonene som alle vil bli brukere av Nødnett etter hvert som dette rulles ut i hele 
landet. 

Kontoradresse: 
Nydalen alle 3 7a 
Oslo 

Postadresse: 
Postboks 7 Nydalen PlB 
041 0 Oslo 

Telefon sentralbord: Telefaks: Saksbehandler: 
23 00 57 00 22 23 29 41 Marianne Storrøstcn 

Organisasjonsnummer: 990 382 840 MVA 



DNK ønsker også å sette fokus på Heimevernets behov for å bruke Nødnett. Forsvaret 
som bruker av Nødnett i samhandling med det sivile samfunn har vært utredet i mange 
år, og det er viktig at det tas en beslutning som sikrer at Forsvaret kan benytte Nødnett. 
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