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Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets OBD) høringsbrev av 8. 5.13 vedrørende 
rapporten "Når det virkelig gjelder"- effektiv organisering av stadige forsterkningsressurser. 

Omtalen av Sivilforsvarets oppgaver og organisering er en vesentlig del av rapporten og blant 
oppgavene nevnes "etablere og drifte system for varsling av befolkningen': Politiets sikkerhetstjeneste 
(PST) viser til at en egen arbeidsgruppe har behandlet befolkningsvarsling i en rapport av 8.11.11. 
Et av anbefalingspunktene i denne rapporten er rolle- og ansvarsavklaring ved eventuell 
implementering av nye befolkningsvarslingssystem. Rapporten nevner særlig forholdet mellom 
Direktoratet for sivil beredskap (DSB) og Politidirektoratet (POD). I forlengelsen av selve 
varslingstjenesten oppstår behovet for god krisekommunikasjon og JBD har sammen med de 
nevnte direktoratene en viktig rolle når det gjelder dette. 

Høringsrapporten beskriver kompetansenivået i Sivilforsvaret som sprikende og legger til grunn et 
betydelig opplæringsbehov ved eventuell overgang til Statens beredskapsstyrke. Det er PSTs 
vurdering at krisekommunikasjon bør inngå i opplæringen. 

PST stiller seg bak forslaget om en tydeligere bruk av HV til vakt- og sikringsoppdrag, men at det 
er viktig at slik bistand er formalisert og at prinsipielle spørsmål er avklart. 

Politireserven (PR) har til en viss grad overlappende oppgaver med HV men dekker bare 
Østlandet og er ikke blitt tilført ressurser bortsett fra til et visst vedlikehold de siste årene. En 
oppgradering av PR til godt landsdekkende operativt innsatsnivå vil bli svært kostnadskrevende og 
disse ressursene er antagelig bedre anvendt til ressurser/utstyr for det ordinære politiet. PST har 
derfor ingen motforestillinger til at PR blir avviklet. 
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