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Høringsinnspill til NOU 2013: 5 - Når det virkelig gjelder 

Fylkesmannen i Vestfold (FMVE) viser til NOU 2013:5 og sender med dette innspill til 
utredningen. 

Generelt vil Fylkesmannen anføre at utredningen mangler et dimensjonerende grunnlag eller 
analyse for de forsterkningsoppgaver samfunnet har og vil ha behov for. Utredningen henviser til 
enkelte prosesser og dokumenter, men legger ikke et dimensjonerende grunnlag for 
forsterkningsoppgaver gjennom eksempelvis hendelser og utvikling de siste l O år. 

Sivilforsvaret og Heimevernet representerer statlige ressurser som kan forsterke andre etaters 
krisehåndtering både kvantitativt og kvalitativt. Ikke minst representerer Sivilforsvaret og 
Heimevernet kommunenes evne til å mobilisere større mengder personell og/eller, evne til å 
håndtere personellkrevende innsatser over tid. 

Hendelser de senere år har avdekket behov for et regionalt ledd som kan forsterke den lokale 
myndighet i krisehåndteringen. Eksempler på dette er gassbrannen i Sløvåg, skogbrannen i 
Froland og ekstrem været Dagmar på Nord-Vestlandet. Kommunene ved brann og redningsvesenet 
er den kanskje fremste bruker av Sivilforsvarets ressurser, tilsvarende også for Heimevernets 
ressurser i fredstidsinnsats. Hendelser med ekstremvær, skogbrann, flom, ras/skred mm er 
hendelser som primært håndteres av kommunene/brannvesen og medfører behov for mobilisering 
av større mengder personell over tid. 

For å rendyrke prinsippene for krisehåndtering (likhet/nærhet/ansvar/samvirke) bør Justis-og 
beredskapsdepartementet særlig vurdere å se Sivilforsvarets struktur og ressurser i sammenheng 
med strukturen for landets brann-og redningsvesen. En samhandlingsreform eller vurdering for 
redningsberedskap som inkluderer både statlige og kommunale ressurser bør være grunnlaget for 
hvordan beredskapen organiseres lokalt og regionalt. Tilsvarende bør vurderingen også analysere 
og anbefale forebyggende oppgaver lokalt og regionalt. NOU 2013:5 fremstår kun som et 
bruddstykke og bør ikke omsettes i tiltak uten at det er vurdert en tettere integrasjon av ressursene 
lokalt og regionalt. 

Videre behandling bør sees i sammenheng med den pågående utredning om bruk av landets brann
og redningsressurser i regi av DSB. Etter det Fylkesmannen er kjent med, skal utredningen om 
brann-og redningsressurser være ferdig utredet til desember 2013. 
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Oppsummert anbefaler Fylkesmannen i Vestfold at: 
• NOU 2013:5 sees i sammenheng med den fremtidige organisering og bruk av landets brann-Og 

redningsressurser. 

• Sivilforsvaret~· ressurser bør i større grad integreres med brann-og redningsvesen. Beredskapen 

bør fortsatt være et lokalt ansvar, men med økt evne til regional forsterkning. 

Med hjlsen 
Fylkesmannen i Vestfold 
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