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Justis- og beredskapsdepartementet 
postmottak@jd.dep.no   

Høringsuttalelse til NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder – 
tillegg til uttalelse fra IFB   
Institutt for Beredskap (IFB) viser til høringsbrev til NOU 2013:5, Når det virkelig gjelder, og 
høringsuttalelse fremsend pr e-post i går. Vi har en tilleggskommentar vi ønsker å komme med:  

Espeland leir er en leir som er regulert til offentlige formål og som eies av DSB/Justisdepartementet. 
Leiren forvaltes og disponeres av Sivilforsvaret. Det er også innarbeidet i kommunal reguleringsplan 
en buffersone mot annen bebyggelse.  

IFB er kjent med at Espeland leir i Bergen skal avhendes, og at avhendingsprosessen er i gang. Dette 
er uheldig av tre grunner: 

• Det foreligger i dag beredskapsrettet øvings- og opplæringsvirksomhet i leiren. Både politiet 
og Sivilforsvaret i Hordaland har tidligere formidlet til DSB behov for leiren til øvings- og 
opplæringsformål. Parallelt med dette har LO/Fagforbundet jobbet for å beholde leiren til 
brann- og redningstjeneste.  

• 22.juli-kommisjonen har uttalt at mangelen på læringsevne og for lite øvelser har vært en 
medvirkende årsak til at det sviktet 22 juli 2011. Det samme gjelder mangelen på evne til 
samhandling. (Jfr. Rapport fra 22.juli kommisjonen, side 449-450).  Det er grunn til å anta at 
behovet for steder å drive øvelser og opplæring vil bli større i årene som kommer.  

• Det foregår for tiden tre sentrale utredninger som vil påvirke organiseringen av fremtidig 
kommunal og statlig beredskap: 

o NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder 

o NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer 

o Utredningen om fremtidig organisering av brann- og redningstjenesten 

Det er nærliggende å tro at det vil komme endringer i organisering av statlig og 
kommunal beredskap som vil påvirke øvings- og opplæringsaktivitet.  

Vi anbefaler at avhendingsprosessen stilles i bero i påvente av prosesser og beslutninger rundt 
fremtidig organisering av beredskapen i Norge. 

Bergen 15 juli 2013 

 
Kjetil Hestad 
Styreleder 
Institutt For Beredskap       
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