
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim 
Sentralbord : 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 0 1 
Besøksadresse: E. C. Dahls g . 10 

Saksbehandler Innvalgstelefon 
Dag Otto Skar 7 3 19 91 68 
Justis- og beredskapsavdeling 

Justis- og beredskapsdepartementet 
Post boks 8005 Dep 
0030 OSLO 

V~r dato 
01.08.2013 
Deres dato 
08.05.2013 

O 6 AUG 2013 

V~r ref. (bes oppgitt ved svar) 
2013 / 4191-350 
Deres ref. 
13 / 2699 

Høringsutta le lse- NOU 2013:5- Når det vi rkelig gj e lder 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag viser til brev av 8. 5.2013. 

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte den 7.9.2012 et utvalg ledet av 
fylkesmann Ann -Kristin Olsen med mandat til å utrede dagens organisering og 
fremt idig videreføring, avvikl ing eller sammenslåing av de t re statlige, 
vernepliktsbaserte forsterkningsetater Sivilforsvaret, Heimevernet og 
Politireserven. 

Utvalget har gjort et godt, krevende og omfattende arbeid innenfor gitt tidsfrist. 
Vi synes at utredningens drøftings- og vurderingsdelen kunne vært mer grundig. 
Spesielt nasjonens t russelbilde i fred og krig kunne vært belyst bedre. Det må 
være den til en hver tid gj eldene risiko som må være grunnlaget for å 
dimensjonere den samlede beredskap. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag st iller seg bak forslaget om å avvikle 
Politireserven o~ har heller ingen kommentarer til de momenter som omhandler 
Heimevernet. Var erfaring med Heimevernsdistriktet i vårt område er meget 
positivt og samarbeidet fungerer etter de intensjoner som er nevnt i 
utredningen. 

Utredningen vier stor plass til Sivilforsvaret og anbefaler at etatens oppgaver i 
krig bortfa ller, herunder varsling og t ilfluktsromoppgaver. Videre anbefa ler 
utvalget en halvering av den operative styrken fra 8000 ti l 4000 mannskaper og 
at Sivilforsvaret skal ha en tydeligere rolle i det forebyggende 
beredskapsarbeidet i bla. kommunene. Utvalget mener også at navnet bør 
endres til Statens beredskapsstyrke. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener at en halvering av mannskapsstyrken i 
Sivilforsvaret er for dårlig analysert i forhold til de trusler som faktisk foreligger 
samt de oppgaver som en forsterkningsstyrke skal ha i fremtiden. Begrunnelsen 
synes å være basert på dagens manglende ressurser til å utdanne og øve 
eksisterende mannskapsstyrke. Det er oppgaveporteføljen og de operative krav 
som bør være dimensjonerende for Sivilforsvaret. 
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En halvering av Sivilforsvaret vil etter v~ r mening føre ti l at etaten bli r s~ 
marginal at det bør vurderes om ressursene som brukes til dette heller bør 
benyttes til ~ forsterke de eksisterende brann- og redningsvesen. Forsvaret m~ 
da i større grad ivareta rollen som statlig forsterkningsressurs under fredskriser. 

Sivilforsvaret bør etter v~r oppfatning fortsatt være samfunnets primære 
forsterkningsressurs ogs~ i en eventuell krigssituasjon. N~r vi opprett holder et 
militært forsvar m~ ogs~ sa mfunnet ha en organisasj on som kan ivareta 
sivilbefolkningen ved en væpnet konflikt . Vi advarer derfor mot at 
forsterkningoppgaver i fred blir den eneste oppgaven til et fremt idig Sivilforsvar. 

Fylkesmennene har en veilednings-, koordinerings- og t ilsynsoppgave i 
kommuner og regionale etater innen arbeidet med samfunnssikkerhet og 
beredskap. Ut valget anbefa ler at det forebyggende arbeidet mot de samme 
aktørene i større ~rad skal vektlegges av Sivilforsvaret. Det vil være uheldig at 
Sivilforsvaret ogsa f~ r dette som en av sine hovedoppgaver uten at det er 
koordinert med Fylkesmennene. 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mener at Sivilforsvaret ikke bør endre navn til 
Statens beredskapsstyrke. Sivilforsvaret har i de siste 10- 15 ~rene etablert seg 
som en meget god støtte- og medspiller for redningsetatene n~r uønskede 
hendelser skjer. Vi tror at en navneendring kan føre til en langvarig 
implementeringprosess og unødig ressursbruk knyttet til endring av lover og 
forskrifte r samt unødvendige administrative kostnader. 

Med hilsen 

Jørn Krog 
fylkesmann 

Dag Otto Skar 
fylkesberedskapssj ef 
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