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Høring - NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst 
 
Det vises til Justisdepartementet brev av 26. juni 2006 med vedlegg. 
 
Infrastrukturutvalgets innstilling er meget omfattende. Fylkesmannen er i all hovedsak enig i 
de virkelighetsbeskrivelser og anbefalinger som blir gitt i innstillingen. 
 
Vi har i vår høringsuttalelse valgt å fokusere på følgende forhold: 
 
Kapittel 11 – Regional kriseledelse. Det stilles forventninger til fylkesmannen om å inneha en 
form for ”vaktberedskap” fra sentrale myndigheter uten at dette er klart uttrykt. Her er et 
misforhold mellom forventninger og praksis. I Rogaland er det bestemt at vi ikke har 
vaktberedskap men at vi likevel skal ha en viss grad av tilgjengelighet. Sentrale forventninger 
om vaktberedskap har bygget seg opp gradvis siden flommen i Sørøst-Asia. Etablering av 
regjeringens krisestøtteenhet er med å underbygge dette. Fylkesmannen finner det naturlig at 
økte forventninger til tilgjengelighet utover normal arbeidstid følges opp med retningslinjer 
om akseptnivå. 
 
Samfunnets utvikling av nye organisasjonsmessige forvaltninger blir ikke i nødvendig grad 
fulgt opp når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap. Fylkesmannen fører tilsyn med 
kommunene, men når flere og flere kommunale oppgaver blir lagt til Interkommunale 
selskaper (IKS) eller ulike aksjeselskaper, blir dette komplisert. Selv om vi har en teoretisk 
mulighet til å føre tilsyn med alt beredskapsarbeid i fylket gjennom fylkesmannens 
beredskapsinstruks av 1979, blir dette for lite spesifikt og ikke fulgt opp gjennom 
embetsoppdrag etc. Stort sett all viktig infrastruktur, jf. Infrastrukturutvalgets definisjon, 
forvaltes nå av IKS’er eller aksjeselskap. På sammen måte er det en utvikling innen kritiske 
samfunnsfunksjoner som brannvesen og renovasjon. 
 
 
Kapittel 11 – Lokal kriseledelse og lokalt sikkerhetsarbeid. En generell kommunal 
beredskapsplikt har vært diskutert i mange år, jf. St. meld. 25 (1997-98). St. meld. 17 (2001-
2002) konkluderte med at slik plikt skal innføres. Fylkesmannen var opprinnelig skeptisk til 
nødvendigheten av en kommunal beredskapsplikt. Når regjeringens konklusjon på dette 
spørsmålet kom i allerede i 2001, mener fylkesmannen tiden nå er overmoden for å innføre 
beredskapsplikten. Kommunene har de siste 10 årene utviklet en betydelig kompetanse innen 
samfunnssikkerhet og beredskap uten en generell beredskapsplikt. Skal dette bli enda mer 
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systematisk og kvalitativt bedre, mener fylkesmannen nå at en generell beredskapsplikt er 
nødvendig for å komme videre. 
 
Kapittel 10 - Kritisk infrastruktur. Det er viktig at det blir satt av nok ressurser slik av nytt 
nødnett kommer på plass så raskt som mulig. I tillegg til nødnettets primæroppgave, 
kommunikasjon mellom nødetatene, vil dette også være et meget viktig bidrag til sikrere 
telekommunikasjon mellom de etatene som får adgang til systemet, gitt at ordinært 
telesamband er nede. 
 
Kapittel 7 – Objektsikkerhet. Dagens forvaltning av skjermingsverdige objekter bærer preg av 
å vente på en ny forskrift. Dette innebærer at det skjer lite. Eksisterende ordning blir forsøkt 
vedlikeholdt uten stor entusiasme verken på regionalt eller sentralt nivå. Vi opplever et press 
fra objekteiere innen olje- og gass som savner et klarere regelverk. Fylkesmannen vil anmode 
om at arbeidet med å lage en ny forskrift for objektsikkerhet forseres. Vi er generelt opptatt av 
at det blir en klar ansvarsdeling mellom nivåene og spesielt at fylkesmannens evt. rolle blir 
presisert. 
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