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VEDTAK: 
 

1. Trondheim kommune deler utvalgets vektlegging av behovet for økt satsing på systematisk 

erfaringslæring. 

2. Trondheim kommune vil fra kapittel 2 om grunnberedskap uttrykke at beskrivelsen av 

kommunal beredskap tydelig gjengir og løfter frem kommunenes viktige rolle og ansvar som 

en integrert del av samfunnets grunnberedskap.  

3. Trondheim kommune slutter seg til utvalgets oppsummering av kapittel 2 på det punktet 

hvor det er uttrykt at det i noen tilfeller er svært mange små aktører i beredskapsarbeidet og 

tilhørende ulike grenser mellom de ulike aktørenes ansvarsområde.  Både i det lokale 

forebyggende beredskapsarbeid og ved krisehåndtering for en kommunes ledelse kan dette 

tidvis representere et ”uoversiktlig lappeteppe”. 

4. Trondheim kommune slutter seg til utvalgets beskrivelse av opplevd forbedringspotensial i 

kapittel 6 når det gjelder tidlig varsling og informasjonsdeling. Trondheim kommune deler 

også utvalgets forventning om at pågående revisjon av blant annet de lokale 

redningssentralene med foreslått samvirkeråd kan bidra til økt tverretatlig kjennskap og 

ressursoversikt hos de aktuelle. 

5. Trondheim kommune vurderer fylkesmannens rolle og behovet for en døgnkontinuerlig 

beredskapsfunksjon som en kritisk samfunnsfunksjon, og slutter seg derfor til utvalgets 

anbefaling om å etablere en døgnbasert beredskapsvakt hos embetene. 

6. For å sikre en god tverretatlig og tverrsektoriell ledelse, koordinering og styring av store 

uønskede sivile hendelser, støtter Trondheim kommune utvalgets vektlegging av å etablere 

felles terminologi og prosedyrer blant samvirkende etater, og at tverrsektoriell utdanning på 

de ulike nivå bør være et av flere fremtidige satsingsområder for å sikre en slik koordinert 

krisehåndtering. 

7. Trondheim kommune slutter seg til de foreslåtte endringene om avvikling av Politireserven, 

en mer tydelig samfunnssikkerhetsrolle for Heimevernet samt en videre omstilling av dagens 

Sivilforsvar tilpasset samfunnssikkerhetsrollen spesielt og forsterkningsrollen. 

8. Utvalget har på side 68 pekt på behovet for etablering av gjensidig og klar rolleforståelse av 

egen og andres roller og av oppavefordelingen mellom ansvarlige nødetater, frivillige 

redningsorganisasjoner og andre aktører i samfunnets grunnberedskap og Statens 
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beredskapsstyrke. Trondheim kommune legger til grunn at kommunens beredskapsansvar- 

og rolle ved forebygging, beredskapsplanlegging og krisestyring blir en integrert del av en slik 

rolleforståelse. 

9. På side 69 er det angitt at Statens beredskapsstyrke skal ha relevante kapasiteter og 

ressurser som det ikke er hensiktsmessig å etablere i en rekke av primæretatene og som bl.a. 

skal innbefatte”Infrastruktur og stabsstøtte for ledelsesapparat”.  Etter Trondheim 

kommunes oppfatning kan det være påkrevd å tydeliggjøre en eventuell forskjell mellom 

begrepene nødetater og primæretater, samt nærmere angi hvilket ”ledelsesapparat” Statens 

forsterkningsstyrke er ment å skulle gi stabsstøtte ovenfor. 

10. På side 69 og 70 har utvalget referert til en studie/beregning av investeringsbehov for 

Sivilforsvaret relatert til materiell status og behov for fremtidige anskaffelser. På side 70 er 

det angitt et etterslep på 30 NOK. Trondheim kommune legger til grunn at dette skal forstås 

som et etterslep beregnet til 30 mill NOK. 

11. For at Statens beredskapsstyrke skal kunne være en troverdig pådriver og støttespiller for 

beredskapsarbeid i kommuner, fylkesmannsembeter, nødetater, frivillige organisasjoner og 

andre beredskapsetater, deler Trondheim kommune utvalgets vurdering knyttet til behovet 

for kompetanseheving. 

12. Utover dette har Trondheim kommune ingen merknader til de andre kapitlene i utvalgets 

rapport”. 

 
 
 
Behandling: 
 
Votering 
Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
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