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SVAR ANG.  UTKAST TIL LOV OM KOMMUNAL BEREDSKAPSPLIKT, SIVILE 
BESKYTTELSESTILTAK OG SIVILFORSVARET   
 
Det vises til deres oversendelse på epost datert 01.07.08. 
 
Administrasjonsutvalget behandlet utkastet til lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 
beskyttelsestiltak og sivilforsvaret i møte 09.09.08, og et enstemmig utvalg besluttet å avgi 
følgende uttalelse: 
 
Formålet med den nye loven er å verne liv, helse, miljø, og materielle verdier mot uønskede 
hendelser i krigs- og fredstid. Longyearbyen lokalstyre slutter seg til de vurderinger 
departementet gjør med hensyn til behovet for regulering av samfunnsberedskapen på 
Svalbard.  Samfunnsstrukturen og de særlige ansvarsforholdene tilsier imidlertid at 
reguleringen på Svalbard blir noe annerledes enn på fastlandet. Det er viktig at et slikt arbeid 
blir forankret lokalt, og departementets forslag om at det igangsettes et forskriftarbeid med 
tanke på å gjøre loven delvis gjeldende på Svalbard, der lokale myndigheter og relevante 
fagmiljøer trekkes inn i arbeidet, synes hensiktsmessig.  
 
Longyearbyen lokalstyre ser behovet for å få på plass et rammeverk for Longyearbyen 
lokalstyres beredskapsplikt. Det antas imidlertid at dette bør være annerledes enn på 
fastlandet, og at det i denne sammenheng bør ses hen til at oppgaver og ansvar er 
annerledes fordelt i Longyearbyen enn på fastlandet. Etter Longyearbyen lokalstyres 
vurdering antas det hensiktsmessig å etablere en enhetlig sivil beredskap for Svalbard, og at 
Longyearbyen lokalstyres beredskapsplikt må ta utgangspunkt i denne. På denne måten vil 
en sikre at det ikke etableres ulike systemer for den sivile beredskap, og unngå at det 
oppstår tvil og uklarheter. Longyearbyen lokalstyre antar også at statlige myndigheter bør ha 
en noe mer operativ rolle i forhold til sivil beredskap på Svalbard sammenlignet med 
fastlandet, og det vises i denne sammenheng til Ot. prp nr. 58 (2000-2001) om lov om 
endringer i svalbardloven m.m (innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen) hvor det bl.a. 
heter:  

”Samtidig gjør det seg gjeldende særlige forhold på Svalbard. Stortinget understreket i 
Innst. S. nr. 196 (1999-2000) at det ved innføring av lokaldemokrati i Longyearbyen må 
tas hensyn til utenrikspolitiske forhold og statens særlige behov for kontroll med 
øygruppen, blant annet av hensyn til de høye, nasjonale miljømålene som er satt for 
Svalbard. Også de samfunnsmessige særtrekkene ved Longyearbyen som bosted er av 
betydning. Dessuten gjelder ikke de distriktspolitiske målsetningene og de virkemidler 
som i den forbindelse er innført, direkte for Svalbard. Samlet sett gir dette et annet 
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rammeverk for et lokaldemokrati i Longyearbyen enn på fastlandet. Dette gjenspeiles i 
det regelverket som foreslås for Longyearbyen lokalstyre i denne proposisjonen.” 

 
Longyearbyen lokalstyres beredskapsoppgaver har frem til i dag i liten grad vært forankret i 
lovverket, og beredskapsoppgaver har vært knyttet opp mot de tjenester som man har 
ansvaret for. Longyearbyen lokalstyre legger til grunn at økonomiske og administrative 
konsekvenser av en eventuell endring i forhold til dagens situasjon vil bli vurdert i 
forskriftsarbeidet, og forutsetter at eventuelle merkostnader blir kompensert fra statlig side. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Longyearbyen lokalstyre 
 
 
Sigmund Engdahl 
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