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Fylkesmannen i Nord-Trøndelag sin uttalelse til NOU 2013:5 Når 
det vi rkelig gjelder 

Fylkesmannen viser til høringsbrev sendt fra Justis- og beredskapsdepartementet i samråd 
med Forsvarsdepartementet 8.05.2013. 

NOU 2013:5 er en av flere nye statlige utredninger og meldinger som omhandler beredskapen 
i Norge. Fylkesmannen vil påpeke at når tilgrensende og delvis overlappende 
problemstillinger utredes av ulike utvalg uten koordinering i tid, vil dette kunne medføre 
risiko for motsetninger i de ulike utredningenes konklusjoner. Fylkesmannen vil derfor 
oppfordre til at anbefalingene i denne NOU, ses i sammenheng med konklusjonene som 
kommer frem i Justis- og beredskapsdepartementets arbeid med organisering av brannvesenet 
i Norge, organiseringen av Hovedredningssentralene og Politistudiet. 

Fylkesmannen er enig i utvalgets forslag om at politireserven legges ned, siden den i dag ikke 
fremstår som en operativ ressurs. 

Når det gjelder Heimevernet, så er det slik Fylkemannen ser det, ikke foreslått så store 
endringer. Utvalget anbefaler at Heimevernet får en utvidet rolle når det gjelder objektsikring 
av forhåndsplanlagte nøkkelpunkter og av skjermingsverdige objekter. Fylkesmannen støtter 
dette, og vil også understreke betydningen av at Heimevernet deltar i planleggingen og 
gjennomføringen av øvelser sammen med sivile etater og organisasjoner, for å bevare og 
utvikle evnen til å yte bistand til det sivile samfunn. 

Når det gjelder Sivilforsvaret vil Fylkesmannen fremheve at de er og bør være en viktig 
forsterkningsressurs, og vil understreke betydningen av at forventninger og rammevilkår for 
organisasjonen er harmonisert. Fylkesmannen støtter utvalgets anbefaling om at Sivilforsvaret 
bør være samfunnets primære sivile forsterkningsstyrke. Når det gjelder navnebytte så er det 
viktig at navnet gjenspeiler at det dreier seg om en forsterkningsressurs, og ikke en 
beredskapsstyrke som oppfattes som en del av grunnberedskapen. 

Utvalget foreslår at Sivilforsvarets tjenestepliktige mannskaper skal halveres og tilføres økt 
kompetanse og utrustning. Fylkesmannen er helt enig i at kompetanse og utrustning er 
nødvendig og viktig, men er imidlertid skeptisk til å sette «et tak» på antall tjenestepliktige 
uten, så vidt vi kan se, å ha foretatt en nærmere analyse av behov. Det avgjørende må være at 
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det er tilstrekkelig personer til disposisjon for at Sivilforsvaret skal kunne være den troverdige 
støttespiller etaten er forutsatt å være. 

Fylkesmannen støtter forslaget fra utvalget om å bruke fylkesgrensene som distriktsgrenser 
for Sivilforsvaret, noe som også i hovedsak gjøres i dag. God lokal tilstedeværelse av 
Sivilforsvaret og Heimevernet er viktig for sikkerheten i vårt fylke. Tette og gode relasjoner 
til begge disse aktørene er også viktig for Fylkesmannen som samordningsaktør, slik at vi skal 
kunne bygge videre på dagens gode samarbeid rundt øvelser og krisehåndtering i vårt fylke. 

Med hilsen 

Inge Ryan 
Fylkesmann i Nord-Trøndelag 

Per Ame Stavnås 
Fylkesberedskapssjef 
Kommunalavdelingen 
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