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HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORT FRA EVALUERINGSUTVALGET ETTER
FLODBØLGEKATASTROFEN

Bakgrunn
Det Norske Misjonsselskap er tilfreds med at regjeringen nedsatte et evalueringsutvalg etter
tsunamien. Det faller utenfor vårt mandatområde å uttale oss om alle sider ved rapporten, som
på mange punkt er svært kritisk. Likevel vil vi uttrykke respekt for at vårt politiske system
tillater denne typen selvevaluering.

Det Norske Misjonsselskap ble involvert fordi vi selv er tilstede med personell og gjennom
vår samarbeidskirke i et av de berørte landene, Thailand. Bare få timer etter at flodbølgen traff
Thailand var våre medarbeidere aktivisert.

Disse kommentarene til rapporten er utarbeidet på bakgrunn av innspill fra vår Thailand-
ansvarlige, Inger Kari Søyland, og fra en rapport utarbeidet av vår representant i Thailand, Dag
Johannessen.

Vår kompetanse
Det Norske Misjonsselskap blir omtalt positivt, sammen med Sjømannskirken, en rekke ganger
i rapporten. Etter vår mening gir dette et riktig bilde av våre bidrag til arbeidet etter katastrofen.
Vi vil framholde at av følgende grunner vil Det Norske Misjonsselskap representere en viktig
ressurs ved en eventuell katastrofe i land der vi er til stede:

- Vi har en desentralisert beslutningsstruktur som gjør at avgjørelser kan tas raskt.
- Vårt personell har normalt erfaring fra arbeidet med kriserelaterte saker.
- Vi har gode kommunikasjonslinjer med hovedkontor i Norge (Stavanger).
- Vårt personell har normalt god lokalkunnskap, behersker språk og kultur og er

akklimatisert. I krisesituasjoner kan dette avverge misforståelser, og vil derfor forhindre
unødig forsinkelser i en viktig startfase.

Dette bekrefter for oss at ved en katastrofesituasjon, kan organisasjoner av vår type levere et
viktig bidrag. Det vil være vesentlig å legge til rette for at den kompetansen kan tas i bruk.
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Lærdommer
En omfattende katastrofe som denne, kan ingen fullt være forberedt på. Derfor er tydelige
beslutningslinjer viktige. Like viktig er vilje og mulighet til samspill mellom ulike aktører, og
evne til åta i bruk tilgjengelige ressurser. Derfor er følgende faktorer viktige for oss:

- Gode kommunikasjonslinjer. Som norske frivillige organisasjoner må vi sørge for at og
norske utenriksstasjoner og norsk UD eller annen koordinerende myndighet har
tilstrekkelig kjennskap til vår organisasjon og våre ressurser.

- Det påhviler norske utenriksstasjoner å kjenne til hvilke organisasjoner som er til stede,
og hvilke ressurser de rår over.

- Frivillige, inkludert pårørende, utgjorde en til dels uutnyttet ressurs. Også fra vår side
kunne dette vært løst bedre. Dette har både med kommandolinjer, struktur og intern
kommunikasjon å gjøre.

- Ledelse og hvile. I en akutt krisesituasjon er behovet for at noen tar et lederansvar og
ikke selv er operativ, helt avgjørende. Like viktig er det at de som er operative, får den
nødvendige hvile.

Anbefalinger
Vi vil ikke til stilling til hvilken organiseringsmodell som skal velges. Men vi vil framheve
følgende punkter:

- Bruk av frivillige ressurser:  Uansett hvilken modell som velges må den åpne for å ta i
bruk de ressurser som finne i organisasjoner. Sjømannskirken og Det Norske
Misjonsselskap har utarbeidet en enkel samarbeidsavtale som vil regulere våre tiltak ved
en eventuelle framtidig katastrofe.

- Oversikt:  Strategisk ledelse bør ha en oversikt over hvilke norske organisasjoner som
befinner seg hvor, og hvilke ressurser de besitter. Operativ ledelse bør ha åpne kanaler
til disse, slik at de kan tas på kort tid.

- Planfor samarbeid:  Både på utenriksstasjonsnivå og operativ ledelse bør det foreligge
enkle planer for samarbeid med norske organisasjoner der de finnes.

- Koordinert debriefing:  På alle nivå bør det foreligge klare retningslinjer for oppfølging
av involvert personell. Etter en katastrofe er det ikke bare offer og deres pårørende som
har behov for oppfølging. Det har også hjelpearbeidere, ambassadepersonell og andre
frivillige.

Vennlig hilsen
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