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Deres ref Vår ref Dato 
13/2699 - VN 13/2195 15.08.13 

 

Høringsbrev NOU 2013:5 Når det virkelig gjelder 

Vi viser til brev av 08.05.13. 

 

Nærings- og handelsdepartementet har følgende kommentar til utredningen: 

 

I kapittel 7.3 i utredningen begrunner utvalget det foreslåtte navnebyttet fra Sivilforsvaret til 

Statens beredskapsstyrke med at det må signaliseres tydelig at krigstidsoppgavene er borte. 

Siden det andre steder i utredningen legges vekt på at etatens oppgaver skal være de samme i 

krig som ved kriser i fred antar vi at denne formuleringen ikke kan tas helt bokstavelig. Det 

vil fortsatt være oppgaver for etaten i krig, men om utvalgets anbefalinger følges, vil de etter 

alt å dømme være begrenset til den typen oppgaver etaten har i fred. I oppfølgingen av NOU 

2013:5 er det etter vårt syn nødvendig at det formuleres klart at Sivilforsvaret har oppgaver 

også i krig. Selv om det lave antallet øvede mannskaper allerede nå setter klare begrensninger 

for hva etaten kan bistå med, er det en rekke offentlige oppgaver også i krig som kan kreve 

omfattende personellressurser. Dette kan skyldes at oppgavene er ekstraordinære i seg selv 

eller at de får et helt annet omfang i kriser og krig enn til vanlig. Vi vil i den forbindelse også 

peke på at utredningen i liten grad berører mer generelle behov samfunnet kan ha for støtte for 

eksempel i situasjoner der kommunene må distribuere mat og andre nødvendige varer til 

befolkningen. 

 

Med hilsen 

 

Fartein Sætre (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Lisbeth Muhr 

 seniorrådgiver 
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