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Supplerende tildelingsbrev nr. 9 Mobil befolkningsvarsling 

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) viser til tildelingsbrevet for 2021 til 
Politidirektoratet (POD) – oppdrag nr. 4. Stortinget har nå besluttet at et nytt 
varslingssystem skal etableres. 

Supplerende 
tildelingsbrev nr: 

9 

Oppdrag: Etablere evne til, og ivareta politiets ansvar for, å varsle 
sivilbefolkningen i fredstid gjennom nytt system for mobil 
befolkningsvarsling. 

Frist for tilbakemelding: Varsel skal kunne sendes fra minst ett sted innen 
31.12.2022. 

Varsel skal kunne sendes ut fra alle besluttede 
organisasjonsenheter innen 1.7.2024. 

Budsjettkapittel, post og 
evt. prosjektnummer: 

Vil formidles i eget brev, se kap. 5 

1. BAKRUNN 

I Meld. St. 5 (2020-2021) Samfunnssikkerhet i en usikker verden, fremgår det at rettidig 
befolkningsvarsling med høy dekningsgrad for fred, krise og krig er avgjørende. Det 
fremgår også at dagens varslingssystem, Sivilforsvarets varslingsanlegg (tyfoner), når ut 
til om lag 50% av befolkningen og gir ingen mulighet til å formidle et presist budskap. 

Etter forslag fra regjeringen i Prop. 78 S (2021-2022) økonomiske tiltak som følge av 
krigen i Ukraina, og Innst. 270 S (2021-2022), har Stortinget besluttet at et supplerende, 
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nasjonalt varslingssystem hvor det er mulig med presise og rettidige, og geografisk 
rettede, varsler om uønskede, potensielt farlige hendelser skal etableres. 

Det er politiets ansvar å varsle sivilbefolkningen i fredstid, jf. politiloven §27, tredje ledd, 
som lyder «I ulykkes- og katastrofesituasjoner tilligger det politiet å iverksette de tiltak 
som er nødvendig for å avverge fare og begrense skade. Inntil ansvaret blir overtatt av 
annen myndighet, skal politiet organisere og koordinere hjelpeinnsatsen.» Sivilforsvaret 
har ansvaret i krigstid. 

Det er besluttet etablering av et nytt system for befolkningsvarsling basert på Cell 
Broadcast-teknologien (CB). Cell Broadcast-teknologien er et system for umiddelbar 
befolkningsvarsling gjennom mobilnettene. Under forutsetning av at telefoner er påslått, 
vil et varsel sendt gjennom dette systemet mottas av mobiltelefoner som befinner seg i 
et definert område, med egen høy varslingstone og tekst uavhengig av lydinnstillinger 
på telefonen. Systemet vil kunne benyttes lokalt, regionalt og nasjonalt, og kan nå hele 
landet på mindre enn 30 sekunder. Et slikt system vil bidra til å styrke egenberedskapen 
og være et betydelig løft av samfunnssikkerheten. 

2. OVERORDNEDE MÅLSETNINGER 

Mobilbasert befolkningsvarsling vil bidra til en samordnet og konsistent varsling til 
landets innbyggere når krisen rammer. Videre vil hensiktsmessig bruk bidra til å 
forebygge kriser, redusere konsekvensene ved krise, og gjenopprette normalitet etter en 
krise. 

Befolkningsvarsling er grunnlaget for de tre andre sivile beskyttelsestiltakene (egen- 
beskyttelse, evakuering og tilfluktsrom). 

3. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 

Politiet har ansvar for utsending av varslene i fredstid og skal kunne sende varsler fra 
minst ett sted innen 31.12.2022. Videre skal Politidirektoratet (POD) beslutte hvilke 
organisasjonsenheter i politiet som skal ha ansvar for utsending av varsler i fremtiden, 
og innføre varslingstjenesten i alle enhetene innen 1.7.2024. 

Arbeidet skal utføres i tett samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB). DSB har ansvar for å koordinere arbeidet fra statens side, og skal 
anskaffe og implementere den tekniske løsningen på statens side for å utløse og sende 
varsel. POD må bidra inn i anskaffelsen for å sikre at standarder og krav til løsning 
ivaretas. 

POD har ansvar for innføring og implementering i egen organisasjon, herunder 
etablering av nødvendige prosedyrer og rutiner, og at informasjon til befolkningen 
dekkes på en god måte. 

Videre skal POD og DSB gi en omforent anbefaling om ansvar for forvaltning og drift av 
løsning, så vel som for tjenesten i stort (f.eks. informasjon til befolkningen, prosedyrer 
og rutiner), herunder budsjettmessige konsekvenser. 
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4. ORGANISERING OG RAPPORTERING 

Det etableres en koordineringsgruppe på departementsnivå bestående av JD og KDD, 
med møter etter behov. 

DSB har ansvaret for å koordinere arbeidet på statens side. 

DSB har ansvaret for å koordinere felles rapportering til JD: 
• Månedlig - inntil varsel fra minst ett sted kan sendes ut 
• Tertialvis i 2023-24. 

POD skal rapportere til JD slik. 
• Årsrapport 2022 
• Tertial- og årsrapport i 2023-2024. 

5. BUDSJETT 

Bevilgningen i tråd med Prop. 78 S (2021-2022), jf. Innst. 270 S (2021-2022) er lagt til 
DSBs kap. 451. Utgifter POD skal ha dekket vil bli formidlet via eget brev. Departementet 
avventer omforent innspill på budsjettfordeling fra DSB og POD. 

Med hilsen 

Steffen Evju 
ekspedisjonssjef 

John Arne Gisnås 
avdelingsdirektør 

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur 

Kopi til 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Kommunal- og distriktsdepartementet 
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