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Hø ring  - NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst

OKT. 2006

Det vises til brev datert 26. juni 2006 vedrørende høring av NOU - Når sikkerheten er
viktigst. Vi har sett nærmere på områdene vann og avløp, og plan- og bygningslov i St.

meldingen. Innledningsvis vil vi peke på at behovet for kart som infrastruktur eller som
kritisk samfunnsfunksjon er utelatt fra den kommende meldingen. Vi ber om at dette
blir omtalt i meldingen. Vi ser også at definisjonen av kritisk infrastruktur ikke omfatter
objekter og symboler slik som viktige kulturminner. Dette bør vurderes tatt med. MD
har forelagt høringen for våre underliggende etater og vi har følgende
tilbakemeldinger:

Kritisk infrastruktur og viktige objekter
Utvalget har valgt en definisjon av kritisk infrastruktur som på mange måter er logisk
og godt tilpasset utvalgets mandat. Den definerer kritisk infrastruktur som den
infrastruktur som er viktig for kritiske samfunnsfunksjoner, som igjen er viktig for
samfunnets grunnleggende behov og befolkningens trygghetsfølelse. Styrken i en slik
definisjon er en rimelig klar avgrensing av kritisk infrastruktur. Svakheten er at fokus
blir på infrastruktur, og ikke de objekter, symboler og tjenester som kan rammes
direkte. Angrep eller andre hendelser som ødelegger slike objekter, symboler eller
tjenester kan ramme befolkningens trygghetsfølelse.

Andre land har valgt å fokusere mer direkte på objekter, symboler og tjenester som kan
rammes. USA har f. eks "monumenter og ikoner" som en av 12 sektorer benevnt som
kritisk infrastruktur. Tyskland har "nasjonale symboler" under punktet "andre kritiske
infrastrukturer".
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Miljøverndepartementet mener at kart  og kartlegging må defineres som en kritisk
samfunnsfunksjon,  spesielt når det gjelder matforsyning,  nød- og redningstjeneste,
kriseledelse og i forbindelse med mulige effekter av klimaendringer. Rådet for Norge
digitalt har nylig utalt at geodata utgjør en fundamental informasjon i samfunnet. Dette
er noe som ikke bør oversees i en St. melding om samfunnssikkerhet

Vann -  og avløp  (VA) - utredningens kap. 10.4
Vi er i hovedsak enig i utvalgets besk rivelse av situasjonen og utfordringene innen
avløpssektoren ,  og er generelt positive til tiltakene som foreslås. Når det gjelder
utvalgets forslag om å vurdere behovet for en veiledende bransjestandard for
kompetanse-  og bemanning for VA sektoren,  viser vi til at det tidligere har vært  statlige
forskrifter på dette området. SFTs erfaring var at disse var ressurskrevende både når
det gjaldt utforming og oppfølging.  Bransjen har selv, etter at de statlige kravene ble
fjernet, blant  annet lagt til rette for kompetanseheving gjennom en rekke tilbud om kurs
og ulike fagseminarer. Med bakgrunn i dette mener vi det ikke er ønskelig med en
gjeninnføring av statlige krav til kompet anse -  og bemanning for det enkelte  anlegg, men
vi er positive til at bransjen selv utformer en veiledende bransjestandard.

Plan- og bygningsloven i kap .  6.6.1.5.
Miljøverndepartementet viser til sikkerhetsutvalgets omtale av forslag knyttet til plan-
og bygningsloven. Denne gjelder spesielt planlovutvalgets drøfting av risiko og
sårbarhet i samfunns -  og arealplanlegging ,  og forslag bl.a. til ny bestemmelse om
sikkerhets -  og sårbarhetsanalyser i plan- og bygningsloven ,  jf. NOU 2003:14. Vi har ikke
merknader til omtalen og anbefalingen om å følge opp aktuelle forslag fra
planlovutvalget på dette feltet .  Vi peker imidlertid for ordens skyld på at innholdet i
forslag til ny plandel av plan- og bygningsloven blir besluttet i forbindelse med at
lovproposisjon fremmes, jf. siste avsnitt i kap .  6.6.1.5. Det tas fra vår side sikte på at det
kan fremmes Ot.prp. om ny plandel i vårsesjonen 2007.

Avslutningsvis vil nevne at Norge deltar også i et internasjonalt samarbeid når det
gjelder kriseberedskap gjennom EU-kommisjonens Monitoring and Information
Centre. De tte samarbeidet gir Norge tilgang på informasjon, kompetanse og assistanse
når det gjelder sivilt beredskap på døgnkontinuerlig basis. Det er Direktoratet for sivil
beredskap som har det praktiske  ansvaret for norsk deltakelse.
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