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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag viser til Deres ref. hvor det bes om merknader  til "NOU
2006 :6 - når sikkerheten er viktigst" knyttet til de respektive adressaters ansvarsområder.

Utvalget har utarbeidet en meget omfattende og fremtidsrettet rapport med en rekke gode
forslag som vil bidra til et tryggere og mer robust samfunn.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er stiller seg på generelt grunnlag bak de forslag som utvalget
fremlegger og kommenterer kun der det er merknader som berører fylkesmannens oppgaver
knyttet til de ulike kapittel i utredningen.

Ka iltel 6. Virkemidler
Utvalget påpeker at det offentlige i stadig større grad prioriterer lovpålagte oppgaver og at det
er behov for en harmonisering av regler for sikring av kritisk infrastruktur og
samfunnskritiske oppgaver.

Vår erfaring med aktørene på regionalt og lokalt i arbeidet med samfunnssikkerhet er at både
private og offentlige organisasjoner har en positiv innstilling og tilnærming til dette arbeidet.
Vi ser likevel at i-kampen om ressurser har de lovpålagte oppgavene høyere prioritet. Vi
stiller oss derfor bak et forslag om en generell lov om beredskap og anfører at denne selvsagt
må omfatte beredskapsarbeidet også på regionalt og lokalt nivå.

Utvalget foreslår at revisjon av sivilforsvarsloven sees i et helhetlig perspektiv opp mot
arbeidet med en generell lov om beredskap. Fylkesmannen er svært enig i dette og mener at
lovreguleringer for kommunal beredskapsplikt må forankres i en ny generell beredskapslov
alternativt i kommuneloven, og ikke i sivilforsvarsloven. Det vil videre være viktig at det
tildeles budsjettmidler i forbindelse med innføring av en generell kommunal beredskapsplikt.

Ka ittel 7. Sikkerhetsloven o den foreb ende sikkerhetst'enesten
Utvalget foreslår endringer i sikkerhetsloven slik at objektsikkerhet omfattes i loven.

Fylkesmannen skal holde oversikt over de viktigste samfunnssikkerhets- og
beredskapsmessige utfordringene i fylket og har i de senere år lagt ned et betydelig arbeid
med å kartlegge dette gjennom ROS-analyser. Det er viktig at dette arbeidet ses opp i mot de
tiltak som planlegges i forhold til å sikre samfunnskritisk infrastruktur/skjermingsverdige
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objekter og at forskrifter hjemlet i sikkerhetsloven sikrer en tverrfaglig gjennomføring av
dette.

Ka iltel 10. Kartle in av kritisk infrastruktur o sektorvise anbefalin er
Fylkesmennene omtales ikke særskilt i rapporten i drøftingen av nødnettet. Stortinget har
uttalt at nødnettet vil fremstå en av grunnpilarene i landets fremtidige totalforsvar. Det er
anført i rapporten at "offentlige myndigheter og beredskapsenheter vil også være aktuelle
brukere".

Fylkesmannen har et særskilt regionalt samordningsansvar i krisesituasjoner i krig og fred. I
fred vil dette i særlig grad gjelde i situasjoner hvor store deler av infrastrukturen i fylket er
skadet. Det er svært viktig at fylkesmennene er i stand til å kommunisere med de viktigste
samarbeidspartnerne i enhver situasjon. Kommunene (brannvesenene) og politiet vil være
primærbrukere av nødnettet og er viktige samarbeidspartnere til fylkesmennene.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ønsker derfor å påpeke at med tilgang til nødnettet vil
robustheten og kommunikasjonsevnen til fylkesmannen øke betraktelig i krisesituasjoner og
ber om at dette blir vektlagt i det videre arbeid med nødnettet.

Ka ittel 11 Kartle in av kritiske samfunnsfunks'oner o sektorvise anbefalin er
Utvalget anbefaler at fylkesmennenes vaktberedskap og ansvar innenfor krisehåndtering bør
tydeliggjøres.

Fylkesmennene har i dag ingen vaktberedskap. Varsling og rapporteringsrutiner er gitt av
DSB i eget brev. Fylkesmennene skal være i stand til å motta både graderte og ugraderte
meldinger fra bla. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statens strålevern,
Norges vassdrags- og energidirektorat, Meteorologisk institutt, Statens forurensningstilsyn
mfl. Meldingene skal vurderes og ev. videresendes til regionale og lokale myndigheter.
Herunder ligger det en kontrollvarsling til politiet. Utenfor kontortid baseres denne
beredskapen seg i dag på "tilfeldig tilstedeværelse" på telefon ut fra en varslingsliste som er
distribuert alle samarbeidsparter.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er enige i at fylkesmennenes ansvar innen dette feltet må
tydeliggjøres og er også av den oppfatning at det samtidig må innføres 24-timers telefonvakt
ved embetene.

Med hilsen

åre jø es Dag Otto ar
lkesm fylkesberedskapssjef

Kopi: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkesmennene


