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NOU 2006:6  Når sikkerheten er viktigst 
 
 
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) har mottatt som høringsinstans   
NOU 2006:6. 
 
 
 
 
KFB er et samarbeidsorgan for åtte frivillige, landsdekkende organisasjoner og representerer 
med det mer enn 150 000 medlemmer – hvorav flest kvinner. KFB jobber for å styrke det 
sivile samfunnets mulighet til å møte kriser, og spesielt hva kvinner kan gjøre for å styrke 
landets beredskap. Vi ser det svært viktig at flest mulig har kunnskap om sikkerhet og 
beredskap og gir opplæring i dette gjennom informasjon, kurs, konferanser og øvelser. 
 
 
KFB har følgende kommentarer til utredningen:  
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4.2.3 side 43 Terrorisme og organisert 
kriminalitet 

KFB mener at det vil være til hjelp for 
befolkningen om det ble utarbeidet en 
brosjyre med gode råd om hvordan 
befolkningen skal forholde seg om de 
kommer opp i en terroraksjon slik vi er kjent 
med at det er gjort i London 

 
5.3.1 side 54 Privat sektors samfunnsansvar. 
Ivaretakelse av samfunnsansvar Manglende 
sikkerhet og beredskap kan være forholdsvis 
lett å skjule 

 
KFB mener at for å bøte på dette må ansvarlig 
myndighet pålegge bedriftene i å delta i 
kriseløsningsøvelser og øke antall slike 
øvelser 

5.3.2 Det vil blant annet være en fordel å 
etablere arenaer for informasjonsutveksling 
mellom det offentlig og det private 

KFB mener at dette er svært viktig, det å ha 
kunnskap om ulike aktørers rolle og ressurser 
kan være avgjørende for en vellykket 
krisehåndtering. Når en krise rammer kan det 
ofte være for sent å etablere slike arenaer.  

6.1.1 side 61 Konsesjoner er viktige 
virkemidler i styringen av sektorer som har 
vært igjennom en markedseksponering og 
fristilling av statlig virksomhet 

KFB mener at konsesjoner må i større grad 
benyttes som virkemiddel for å pålegge 
virksomheter sikkerhets og 
beredskapsoppgaver 

10.1.5 side 110 Eksempelvis vil god 
kommunikasjon mellom nødmeldesentral og 
ambulanse være livsviktige når nødnummer 
113 blir ringt opp….nødvendig innsatsfaktor i 
møte med tyngre, organisert kriminalitet 

KFB mener at en robust og avlyttingssikkert 
radiosamband som innsatstyrkene kan stole på 
er avgjørende når en krise rammer. Likevel 
kan ikke teknologi til fulle erstatte 
menneskelige ressurser. Opplevd knapphet på 
menneskelige ressurser innen ulike deler av 
redningsapparatet ( politi/ambulanse ) 
minsker befolkningens trygghetsfølelse noe 
som blant annet fører til at private 
vaktselskaper / etterforskere blir kjøpt inn av 
private. Dette utgjør en risiko i forhold til 
demokrati og rettsvesen ( 11.4.3 side 146 ) 
Dette er etter KFBs mening svært uheldig.  

10.4.1 side 122 Vann og avløp  90 % av 
befolkningen som er tilknyttet vannverk får sin 
vannforsyning fra overflatekilder 

KFB mener : Store deler av vannkildene 
ligger i erosjonsutsatte områder. Dette 
faktum, kombinert med ekstrem vær utsetter 
disse vannkildene for en betydelig forurensing
Som blant annet kan føre til oppblomstring av 
alger. Det må derfor en langt større satsning 
på erosjonshemmende tiltak som fangdammer 
og grasdekkede vannveier slik det også 
fremkommer i EU s  rammedirektiv for vann. 

11.2.3 side 141 Matforsyning Den enkelte av 
oss som forbruker har et ansvar for å tenke 
gjennom hvilke varer vi kan få bruk for i den 
nærmeste fremtid… det er rimelig å forvente 
en viss robusthet i den enkelte husholdning, 
og at den enkelte må kunne klare seg selv 

KFB mener : At en brosjyre om råd om hva 
husholdningene burde ha av matvarer og 
andre livsnødvendigheter er ønskelig. 
Gjennom vårt informasjonsarbeid møter vi 
stadig etterspørsel etter en slik brosjyre. 
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noen dager før myndighetene iverksetter 
tiltak. 
11.3.1 side 143 Helsetilsynet opplyser 
dessuten at det er mangler i 
legemiddelberedskapen 

KFB mener at dette er meget bekymringsfullt 
og at Norge må bidra aktivt i den planlagte 
den nordiske vaksinefabrikken samt at det må 
sikres tilfredstillende beredskapslagre av 
legemidler og medisinske forbruksart i Norge.
Det bør vurderes om hver husstand bør 
oppfordres til å kan ha et lite lager av de mest 
nødvendige preparater / materiell for eget 
forbruk i påkommende tilfelle. 

11.4.6 side 146 Ansvarsdelingen mellom 
Heimvern og politireserven bør vurderes 

KFB mener at dette er helt nødvendig. 
Terrorøvelsen i Oslo viste etter vår mening at 
her er det store gråsoner 

Generelt KFB mener for øvrig at utredningen også må 
ta høyde for at livets går sin gang – når kriser 
inntreffer tenker en naturlig nok på ressurser 
til å takle den akutt oppståtte situasjonen.  
 
Slik vi har hørt referert fra tsunamien at det 
var mangel på jordmødre fordi det ikke var 
tenkt på at livet  går sin gang parallelt, 
fødende vil føde etc 
 
 Mennesker vil være redde, gamle og enslige 
vil sitte alene. Det må legges opp til et apparat 
gjerne av frivillige som tar et ansvar for 
naboen som trenger alminnelig hjelp og 
tilsyn. Slik KFB eksempelvis var en 
ekstraressurs i Våler kommune i Østfold 
under 2000 års skiftet. Den lokale KFB 
kommunekomité hadde da påtatt seg ansvar 
for av lokalt helsevesen utpekte personer til å 
ta ansvar for personer i sitt nærmiljø dersom 
strømmen skulle gå. En slik rode inndeling vil 
kunne fungere i mange andre situasjoner også. 
På skadested / pårørende senter vil en også 
kunne ha behov for egnede personer som kan 
ta seg av elementære behovsom å være til 
sted, lytte og utføre praktiske oppgaver etc.   

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Kvinners Frivillige Beredskap 
 
Gretha Thuen 
leder 
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