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Forbundet har fått saken til uttalelse. Vi har mottatt tilbakemelding fra vår
organisasjonsledd i direktoratet for sivilt beredskap.  Forbundet støtter deres merknader

NTL er glad for at det endelig ser ut som om loven som regulerer Sivilforsvaret skal
komme i ny og modernisert utgave.  Vi er også glad for at loven pålegger kommuner en
beredskapsplikt, samt tydeliggjør lovgrunnlaget for risikovirksomheter.

l valg av navn på loven ser NTL ikke helt bakgrunnen for at dette navnet ble valgt. Loven
regulerer først og fremst Sivilforsvaret og dets oppgaver, mens den inneholder noen
paragrafer om kommuner og andre beskyttelsestiltak. Vi mener derfor at navnet på loven
burde vært "Lov om Sivilforsvaret, kommunal beredskapsplikt og sivile
beskyttelsestiltak". Dette ville tydeliggjort ovenfor alle som leste loven hva som var
hovedinnholdet i loven.

Når det gjelder selve innholdet i loven er det mye bra, men NTL har en del kommentarer
knyttet opp mot de enkelte paragrafene og disse vil bli listet fortløpende nedover her.

Til § 1
NTL er fornøyde med den tydeliggjøringen som er i denne paragrafen ,  kontra den
tidligere, og også at krigsaspektet er dratt  med inn. Dette har vært grunnlaget for
Sivilforsvarets eksistens i hele e tterkrigstiden,  og selv om dagens situasjon ser fredlig ut
er det viktig å ha med krigstidsbegrepet i denne loven.

Til § 3
I denne paragrafen hadde vi helst se tt  at begrepene ble tydeliggjort bedre. Forskjellen på
"Uønsket hendelse "  og "Større uønsket hendelse "  kommer ikke veldig tydelig frem, og
siden en del av tiltakene senere i loven baserer seg på "Større uønsket hendelse" så vi
at dette ble tydelig definert.
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Til  § 5
Dette er en paragraf som NTL ser en del utfordringer med. Her gis Sivilforsvarets
høyeste befalingsmann på stedet anledning til å rekvirere det som måtte være
nødvendig for innsatsen. Dette strider med dagens gjeldende praksis der det er politiet
som rekvirerer ressurser til en redningsaksjon og får refundert kostnader fra
Hovedredningssentralen. Vi ser ingen grunn til å endre dette prinsippet og la befal i
Sivilforsvaret rekvirere ressurser. Hvis Sivilforsvaret skal ha en rekvisisjonsmyndighet
ved redningsaksjoner, så bør det i loven defineres til Distriktssjef eller den han
bemyndiger, tjenestepliktig befal i Sivilforsvaret har ikke fått  tilstrekkelig opplæring i sin
befalsrolle til å foreta de vurderingene som denne paragrafen legger opp til.
Det benyttes også begrepet "Innsatsleder i Sivilforsvaret" i denne paragrafen, det er for
tiden 2 andre som har denne tittelen, ledere for industrivernets innsatser er
innsatsledere og politiet har begynt å bruke dette istedenfor skadestedsleder på sine
operative ledere. Å innføre enda en innsatsleder på skadestedet vil etter vår mening
være veldig uheldig.

Til  § 6
I første setning ønsker vi at teksten skal være  "Sivilforsvaret  er statens
forsterkningsressurs for vern av sivilbefolkningen i fred, krig og når krig truer". Dette vil
etter vår oppfatning tydeliggjøre Sivilforsvarets rolle som nødetatenes
forsterkningsressurs under alle forhold bedre.

Til § 6b
I denne paragrafen må det sees på hvilke nivåer som skal involveres gjennom
forskriftsarbeid.  I dag kan tjenestepliktige mannskaper benyttes til skadebegrensende
tiltak, mens når redningsaksjonen er over og situasjonene skal tilbake til normal drift er
det objekteier som overtar ansvaret og alle kostnader.  Slik paragrafen er utformet ser det
ut som om tjenestepliktige mannskaper kan benyttes til forebyggende arbeid, alt av
skadebegrensende arbeid og tiltak knyttet opp mot normalisering av situasjonen igjen.
En slik bruk av mannskapene vil etter vår mening være misbruk av
tjenestepliktsordningen og også kontroversiell opp mot endel firma som har sitt
inntektsgrunnlag i forebygging eller skadesanering. Sivilforsvaret bør delta i ROS-arbeid
og annet forebyggende arbeid,  men dette bør utføres av de fast ansatte i etaten, ikke
tjenestepliktige mannskaper.  Når det gjelder normaliseringsfasen bør ikke Sivilforsvaret
ha en rolle,  annet enn som en evt ressursleverandør på tyngre redningsutstyr de
kommersielle aktørene ikke har.

Til§6d
Her gis Sivilforsvarets høyeste befal ansvaret som skadestedsleder/innsatsleder. I
dagens situasjon kan det være en person med et 3-ukers grunnkurs og et 2-ukers
befalskurs som står i den situasjonen at han/hun skal lede en innsats med flere hundre
mannskaper. Vi ser at det  kan være hensiktsmessig for organiseringen av et skadested
at det er en statelig etat som skal ha dette ansvaret dersom ikke politiet er tilstede, men
for at dette skal kunne legges på Sivilforsvaret fordrer dette en omlegging av
utdanningssystemet for å trene opp Sivilforsvarets befal i denne rollen.  Det kan løses
ved at oppgaven som skadestedsleder /innsatsleder se ttes til Distriktssjef eller den han
bemyndiger,  slik at det enkelte distrikt kan peke ut den mest kompetente av sine
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befal/fast ansatte som er tilstede som leder for innsatsen.

Til  § 8
Vi er glade for at hovedinnholdet fra den gamle loven er videreført, ved at enhver som
oppholder seg i riket kan pålegges tjeneste i Sivilforsvaret. Vi støtter også
departementets forslag om å senke den øvre aldersgrensen fra 65 til 55 år. Vi er også
enige i de kommentarene som fremkommer i forarbeidene rundt frivillig tjeneste for de
mellom 16 og 18 år, og ser ingen store praktiske konsekvenser for Sivilforsvaret ved at
dette tilbudet fjernes.

Til  § 11
Dette er en paragraf som NTL ikke ønsker videreført i sin nåværende form: Første
avsnitt er bra,  men annet avsnitt  må fjernes i sin helhet .  Det bør ikke være anledning til å
beordre tjenestepliktige mannskaper til tjeneste i utlandet. For Forsvaret er det krav om
at oppdraget er sanksjonert  gjennom NATO eller  FN-systemet,  mens det i utkastet til
denne loven er fritt  frem. All tjeneste på vegne av Sivilforsvaret i utlandet må basere seg
på frivillighet, det ligger i sakens natur. Hvor motivert  vil en som er beordret til
utenlandstjeneste være til å hjelpe de som trenger hjelp? Sivilforsvaret er en
hjelpeorganisasjon som har sitt  virkeområde i Norge,  all annen tjeneste må være basert
på frivillighet.

Til § 13
Denne paragrafen fremstår etter  NTL sin  mening som utdatert.  Det har siden
omorganiseringen av Sivilforsvaret i 2004 vært  ilagt 4 refselser til tjenestepliktige
mannskaper og dette har vært  bøter.  Sanksjonsmulighetene utover irettesettelse og bot
bør fjernes,  da prinsippet som allerede benyttes i dag bør videreføres,  ved alvorlige
brudd på tjenesteplikten anmeldes dette til påtalemyndigheten og et evt forelegg kan
prøves i retten.  Dette sikrer rettssikkerheten til det enkelte mannskap.

Til § 14
Denne paragrafen tydeliggjør kommunenes oppgaver og ansvar på en bedre måte enn
dagens lov gjør.

Til § 15
Denne paragrafen innebærer en vesentlig endring i forvaltningen av Sivilforsvarets
materiell.  I dag er det kun kommuner som hadde lokalt Sivilforsvar fra gammelt av som
dekker utgifter til lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell,  og justeringen med at
alle kommuner skal dekke kostnadene er god.  Ved å velge at staten selv skal forvalte
materiellet vil en kunne sikre en materieliforvaitning som ser lik ut uanse tt  hvor i landet
materiellet befinner seg. Etter NTLs mening er dette en fornuftig omlegging av måten
Sivilforsvarets  materiell skal ivaretas.

Til §§ 16 og 17
De aller fleste kommuner har i dag gjennomfø rt  en eller flere risikoanalyser og har
utarbeidet et planverk for å håndtere kriser hos seg, men gjennom et lovpålegg vil dette
arbeidet tydeliggjøres og mest sannsynlig også prioriteres høyere enn hva det blir i dag.
Disse to paragrafene vil gi arbeidet med ROS-analyser og beredskapsplaner et viktig
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løft.

Til §§ 19-21
Disse paragrafene regulerer  forhold som  i dag er uklare.  Ved å gi kommuner eller andre
etater muligheten til å foreta ikke-akutte evakueringer vil man kunne redusere risikoen
for ta av menneskeliv og andre materielle verdier ved risikoen for en større hendelse.
Det må imidlertid foretas de nødvendige avklaringer mot politiet,  så det ikke blir en
eierskapskonflikt ved en evakuering etter denne paragrafen.  Det må også sees på i
hvilken utstrekning Sivilforsvaret skal involveres i gjennomføringen av selve
evakueringen ,  de tte bør senere reguleres i egen forskrift.  Når det gjelder bistand fra
politiet må det også klareres ut ved at dersom politiet skal bruke makt for å gjennomføre
en evakuering må det avklares hvem som skal beslu tte at de tte er nødvendig,
kommuneledelsen eller politimesteren.

Til § 24
Denne paragrafen er etter NTLs mening noe begrensende og baserer seg på det
eksisterende varslingskonseptet som Sivilforsvaret allerede har.  Vi ønsker at teksten i
første setning endres til  "Sivilforsvaret etablerer og driver, etter Kongens bestemmelse,
systemer for varsling av hele sivilbefolkningen"  En slik tekst vil åpne for å utvikle andre
systemer enn dagens tyfonvarsling, samt sikre at Sivilforsvaret etablerer et system som
sikrer at hele befolkningen kan nås,  ikke bare de som bor i nærheten av gamle
risikoområder basert  på den kalde krigens trusselbilde.

Til § 25
Denne endringen fra dagens lov som fremkommer her er NTL fornøyd med. Dagens
prinsipper for alt rednings og beredskapsarbeide er nærhet,  likhet og ansvar.  Ved å gi
eierne av offentlige tilfluktsrom ansvar for å drifte dette også ved krise og eller krig
videreføres det prinsipp som benyttes i annet beredskapsarbeide.  Vi savner imidlertid at
Sivilforsvaret tydelig blir tydelig utpekt som tilsynsmyndighet for tilfluktsrom,  det er etter
vår mening viktig for at Sivilforsvaret skal ha en total oversikt over alle plasser i
tilfluktsrom og standarden på disse.  Det vil også sikre at Sivilforsvaret opprettholder en
god kompetanse innefor fagfeltet tilfluktsrom.

Til § 28
Dette er en tydeliggjøring i forhold til dagens lovtekst og vil bedre sikre at
risikovirksomheter har den nødvendige beredskap de trenger ut i fra sitt  risikobilde. NTL
er spesielt fornøyd med paragrafens 2. ledd som åpner for å gi industriparker med mer
felles pålegg om egenbeskyttelsestiltak,  da dette i dag er vanskelig.

Til § 35
Når det gjelder utpeking av tilsynsmyndigheter åpner lovutkastet for at private
sakkyndige kan før tilsyn etter loven. NTL ønsker  at bruk av private som
tilsynsmyndigheter begrenses i så stor grad som mulig,  da det er et offentlig ansvar å
sikre etterlevelsen av lovverket. I den grad det skal gjøres unntak bør det kun være mulig
i helt spesielle tilfeller og kun for deler av loven som omfatter §§ 28-29.

Til§§40 og 41
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For virksomheter etter  §  28 kan pålegg og tvangsmulkt ilegges av aktuell
tilsynsmyndighet.  For alle andre pålegg etter denne loven er det NTL sin mening at dette
bør legges på distriktsnivå,  ved at distriktssjefen eller den han bemyndiger er laveste
nivå for å gi pålegg,  tvangsmulkt bør kun ilegges av direktoratsnivå eller høyere. Dette
for å sikre en forsvarlig saksbehandling og likhet ved evt tvangsmulkt.

Når det gjelder endringen av arbeidsmiljølovens §  1-6 er dette en presisering som burde
vært foretatt  i forbindelse med utarbeidelsen av den nye arbeidsmiljøloven,  og vi er
glade for at det kommer inn nå som en følge av justeringene i denne lov.

Med hilsen
NORSK TJENE TEMANNSLAG

Turid Lilleheie
I -,v

Guro Vadstein
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