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Utkast til lov om kommunal beredskapsp likt ,  sivile beskyttelsestiltak og
Sivilforsvaret  -  Nærings- og handelsdepartementets kommentarer

Vi viser til Justisdepartementets brev av 30.06.08 vedlagt utkast til lov om kommunal
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret.

Etter Nærings- og handelsdepartementets syn er det positivt at utdatert lovverk knyttet
til beredskap gjennomgås slik at det blir mer i tråd med dagens rammebetingelser.
Etter vår mening er det imidlertid på flere punkter uklart om utkastet er tenkt å være en
sektorlov som dekker førstelinjeberedskapen eller en sektorovergripende lov som også
er tenkt å dekke andre aspekter av samfunnssikkerhetsarbeidet som for eksempel
logistikkberedskap.

Etter vårt syn ville det også ha vært en fordel om gjennomgangen av Sivilforsvarsloven i
større grad hadde vært sett i sammenheng med annet tilgrensende lovverk. Ikke minst
gjelder dette for bestemmelsene om ekspropriasjon, som etter vårt syn burde ha vært
samordnet med forskjellige rekvisisjons- og ekspropriasjonsbestemmelser i andre lover.
Eksempelvis kan vi nevne at i medhold av forsyningslovens § 3 kan staten og
kommuner i visse tilfeller kreve avstått varer av alle slag og eiendomsrett eller
bruksrett over et vidt spekter av eiendom og virksomheter.

Også når det gjelder det foreslåtte pålegget om kommunal beredskapsplikt og
kommunal plikt til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser i forslagets kapittel V er
det etter vårt syn tatt lite hensyn til de lovpålagte beredskapsoppgavene kommunene
allerede er pålagt f eks gjennom forsyningsloven. Eksempelvis kan vi vise til kap.2 i
forsyningsloven hvor det blant annet framgår at kommunen har plikt til å anskaffe og
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lagre varer når dette er nødvendig. Kommunene skal bistå staten ved planlegging og
gjennomføringen av tiltak for å sikre forsyninger til landets forsvarsberedskap etter
dette kapittelet. Etter vårt syn har kommunen blant annet gjennom disse
bestemmelsene omfattende beredskapsplikter allerede. Det ligger i disse pliktene at
kommunene må kunne analysere situasjonen og om nødvendig planlegge for å kunne
iverksette disse tiltakene. Dersom oppgavene som er pålagt etter for eksempel
forsyningsloven er tenkt erstattet med eller utvidet med bestemmelsene i forslagets
kapittel Vom sektorovergripende Risiko- og sårbarhetsanalyser og
kommunalberedskapsplanlegging, bør dette framgå klarere. Siden denne generelle
bestemmelsen er bakt inn i en lov som ellers i stor grad omhandler sivilforsvars- og
annen førstelinjeberedskap, kan omfanget av den pålagte planleggingen synes uklar.
Dersom oppgavene forankret f eks i forsyningsloven ikke er ment å dekkes av den nye
loven, bør det framgå tydelig at denne loven ikke er uttømmende med hensyn til
kommunenes samlede beredskapsplikter og ansvar for sivilbefolkningen i kriser, men
skal være en sektorlov knyttet til førstelinjeberedskapen.

Vi finner det riktig som loven legger opp til, at egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter
og eiendom ikke utelukkende knyttes til produksjonsbedrifter. Etter vårt syn bør
imidlertid pålegg om egenbeskyttelsestiltak være basert på risiko- og
sårbarhetsanalyser i hvert enkelt tilfelle. Vi vil for øvrig peke på at gjeldende forskrifter
er utformet slik at også bedrifter som er viktige for landets forsyninger faller inn under
ordningen i visse tilfeller. Etter vårt syn kan det virke som lovforslaget er mer opptatt av
at enkelte bedrifter generer risiko gjennom sin virksomhet i og med at den i stor grad
framstår som en sektorlov for samordning av førstelinjeberedskapen. Dersom man har
ønsket en mer sektorovergripende tilnærming burde man etter vårt syn knyttet pålegg
om egenbeskyttelse også til behovet for å sikre samfunnskritiske funksjoner og
infrastruktur.
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