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Høring  -  N.O.U 2006:6 - Når sikkerheten er viktigst

Fylkesmannen i Vestfold har gått igjennom utredningen og ser at utvalget peker på mange viktige
område hvor man kan forbedre sikkerheten. Vi støtter utvalgets anbefalinger og vil i tillegg gi
følgende kommentarer.

• Strøm
Tilgang på strøm er en av de mest kritiske ressurser i dagens samfunn. Ved en situasjon
hvor det er knapphet på strøm er det viktig at man bedrer muligheten for å kunne prioritere
hvem som skal få strøm. For å sikre at linjenettet er godt vedlikeholdt vil det kunne bli
nødvendig å sikre lovhjemler som gir tilsynsmyndigheter mulighet til å gi pålegg om
nødvendig vedlikehold for å sikre at nettet har en god nok leveringssikkerhet.

som gjør at det er operativt selv om deler av kritisk infrastruktur ligger nede. ( Strøm,
telefon osv)

tilgjengelig i en krisesituasjon samtidig som man må ha muligheter for reserveløsninger.
Det vil her kunne være nødvendig å gi mulighet for å pålegge de som drifter nettet krav

løsninger vil det være nødvendig ,å både ha fokus på at de web baserte løsningene er

Sikring av , tilgang og  stabil  drift av Internett.
I forbindelse med at flere; og flere kritiske styringssystemer opereres via web baserte

• Befolkningsvarsling
Varsling av befolkningen ved kriser og andre hendelser av betydning for folks sikkerhet.
Det vil være viktig at man for å sikre tilstrekkelig varsling av berørte ser på mulighetene
for nye varslingsmuligheter med rams, mobiltelefon og internett, nytten av dagen
tyfonvarlsing bør utredes.

• Samband
Når Tetrasystemet er etablert, bør man utvide bruker grupper, slik at FM og kommuner
samt andre "hjelpere " kan kommunisere. I en situasjon hvor store deler av den kritiske
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infrastrukturen er lammet vil sannsynlig være behov for Fylkesmannens samordning, det
vil i slike tilfeller være viktig at man har mulighet for kommunikasjon selv om telefon og
mobiltelefon er ute av drift.

Terrorsikring
Det bør legges til rette for at Heimevernet lettere kan benyttes til å forebygge terroranslag
og til vakthold dersom trusselbildet tilsier det, dette som et tillegg til politiets ressurser.
Nødvendige lovhjemler som tillater bruk av HV personell og delegering av myndighet fra
politiet til områdesjef for HV, bør etableres for bruk i forbindelse med krisesituasjoner og
ved eventuelle terroraksjoner. Det må legges klare retningslinjer for hvilken myndighet HV
har i slike tilfeller.
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